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

515524

Bolti eladót 
keresünk. 

SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉG, 
ÉRETTSÉGI ELÔNYT JELENT.

Jelentkezni kizárólag az allas.ozd.trafik@gmail.com 
e-mail címre küldött fényképes önéletrajzzal lehet.

Hamar Sándor e.v.  

A 650300 számú Hangony 
Község Földtulajdonosi Közössége 

éves beszámoló közgyűlést tart 
2019. április 12-én 10 órakor 
a hangonyi Nyugdíjas Klubban.

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, 1. Vasvár út 35/b.  
               Tel.: 48-470-740
       2. Interspar 
               Tel.: 70/949-7698 06-70/409-6975

Tápra, terményre, zöldségre 
vagy talán gyümölcsre 
van szüksége?

• Burgonya  180 Ft/kg 
(15 kg/zsák)

• Vöröshagyma 320 Ft/kg
 (10 kg/zsák) 

• Fejes káposzta 290 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)

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.

Vásároljon 

otthonából!

HAZOLA MŰSZAKI és HORGÁSZBOLT

SZERETETTEL VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓINKAT!

 80 cm-es LED TV 59.900 Ft-tól
 Gáztűzhelyek 52.900 Ft-tól
 Olajradiátorok 9.900 Ft-tól
 Hősugárzók 3.590 Ft-tól
 Hajszárítók 2.990 Ft-tól
 Hajvasalók 3.900 Ft-tól
 Olajsütők 13.500 Ft-tól!

Ózd, Vas köz 1. (Rákóczi Fagyizó mellett) Tel.: 481-572  Nyitva: H-P.: 8:00-17:00, Szo.: 08:00-13:00

HORGÁSZ RÉSZLEGÜNKÖN
AKCÓK!
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I Etető anyagok

 széles választékban 
kaphatók!

Az idei évtől 
megtalálhatók

lesznek 
DELPHIN termékek!
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SZUPER
OLCSÓ

7 KAMRÁS 
ABLAKOK

A GYÁRTÓTÓL
Minőség kedvező áron!

H.-P.: 10.00–16.00
Ózd, Spar-ral szemben,
az Üzletház emeletén!

30/372-9721, 30/985-8480

516725
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Lapzárta: 
kedd 12 óra

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

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

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

Lassú jármûvek, mezôgazdasági 
vontatók, azok pótkocsijai és 
tehergépjármûvek MÛSZAKI 
VIZSGÁZTATÁSÁT vállaljuk.
Elôre bejelentés szükséges! 
Tel.: 06-30/946-3740

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 

A ZV Zöld Völgy Nonpro�t Kft. sajókazai székhelyére
pénzügyi asszisztens munkatársat keres

Leendő munkatársunk feladatai: Szakmai elvárások:

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

Amit kínálunk:

Munkavégzés helye:
Jelentkezés módja:

Jelentkezés határideje:

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

516437

515526

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén

515687
515520

515527
515515

515862

514545
516138
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www.szuperinfo.hu
Telefon:  30/532-8270

adrienn.bodane@szuperinfo.hu

Tel.: 48/478-090

Nemsokára 
csípnek a

SZÚNYOGOK!!!

Üvegszálas 
szúnyoghálók

80, 100, 120, 
150 cm-es 

méretekben. 

Tépőzáras
szúnyoghálók

ABLAKRA, AJTÓRA. 

hazszepitok.rik.hu

Jelentkezzen a Pi-Pi Kft. 
Barom�feldolgozó üzemébe!

Akar kiemelkedő 
�zetést keresni 

heti négy napos 
munkarendben?

Aktív vagy nyugdíjas, 
gyakorlattal rendelkező 

GÉPKOCSIVEZETŐT
 keresünk felvételre 

C, E kategóriás jogosítvánnyal.
Jelentkezés kizárólag munkanapokon 
9 órától 17 óráig a 30/9289-740-es

telefonszámon. 515898

515523
515809

516558
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL 

GÉPKEZELŐ:06/20/3363803 

Átlag br.265-286.000 Ft kereset
+ havi cafeteria + bónuszok

FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS

26
86

71

Egyedi bútorok 
az Ön igénye szerint!
KONYHA-, SZOBA-, 
ÉS IRODABÚTOROK
A TERVEZÉSTŐL 
A KIVITELEZÉSIG.
06-48/479-455
06-20/408-9610 munkaidőben

Terra Forte Bau Kft.
Ózd, Somsályfő telep 1. 515512

Hetente több mint 2.534.000 olvasó.

2,5
Vegye számításba!

millió olvasó
működteti

Megjelenik az egész • 
országban összesen
2 millió példányban, • 
64 helyi kiadásban.
Akár regionális, akár • 
országos kampányt
tervez, velünk biztosan 
eléri célját.
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h á z - ,  h á z r é s z  e l a d á s

eladó a Katona József út 87. és 130. 
alatti családi házak. Érd: 06-30/545-
7868

eladó Felső-Hangonyon, csendes 
környezetben, igényesen felújított, 
2,5 szobás családi ház. Irányár: 3,5 
MFt. Érd: 06-70/376-6323

eladó Kissikátorban kettő családi 
ház. Egyik összkomfortos, azonnal 
költözhető. Irányár: 6.000.000 Ft. A 
másik egyedi fűtésű, gazdálkodás-
ra alkalmas melléképületekkel ren-
delkezik. Mindkét lakáshoz tartozik 
aknás garázs is. Irányár: 3.200.000 
Ft. Érd: 06-30/294-2244 este

eladó Ózdon, a Széchenyi utcában 
felújítandó ikerház mindkét része. 
Érd: 06-70/587-8880

eladó Ózdon, az Irinyi u. 15. alatt 
nagy családi ház nagy telekkel, vál-
lalkozásnak is. Érd: 06-30/710-
4935, 06-48/478-093

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

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

Putnok központjában a lakótelep 
mellett, tetőtéri beépítési lehetőség-
gel, 2009-ben épült kertes családi ház 
eladó. Az utcafronton két üzletnek is 
alkalmas helyiség található, ami kiad-
ható. Érd: 06-30/903-3313

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 1,5 szobás, 1. emeleti, össz-
komfortos lakás a Bulcsú út 9. szám 
alatt. Érd: 06-30/3868-451

eladó 2 szobás, 2 erkélyes, 54 
m2-es lakás, ugyanitt Citroen C5 
HDI 1.6. Érd: 06-30/342-9170

Géza úton 2. emeleti, 1 szobás lakás 
eladó. Ár: 2,7 MFt. Érd: 06-70/417-
2521

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

l a k á s k e r e s é s
eladó ózdi lakást keresek azonnali 
készpénz fizetéssel. Tartozás, végre-
hajtás nem számít. Érd: 06-70/417-
2521

1+2 félszobás vagy 2,5 szobás 
eladó lakást keresek. Előnyben a 
városközpont és Nemzetőr út. Érd: 
06-20/429-7736

a l b é r l e t e t  k e r e s
sürgősen kiadó albérletet keresek 
hosszú távra. Biztos jövedelemmel 
rendelkezem. Érd: 06-30/496-4654

a l b é r l e t e t  k í n á l

kiadó földszinti nagyszobás garzon-
lakás igényesen felújított, gázfűté-
ses, bútorozott, egyedülálló személy 
részére. Azonnal beköltözhető. Érd: 
06-30/885-4136

é P í t é s i  t e l e k

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

G a r á z s

Garázs kiadó. Érd: 06-20/526-
3860

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 Adidas bolt) 
teljes berendezéssel kiadó. Érd: 
06-70/318-6345

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

j á r m ű

Veszünk! Készpénzes használtautó 
felvásárlás a Suzuki Kaisernél. Akár 
hitellel terhelt autóját is megvásárol-
juk. Előzetes információ és időpont 
egyeztetés: 30/374-8854 Autóin-
kat megtalálja az interneten: www.
suzukikaiser.hu

suzuki Vitara 1.6 GLX All-Grip 
4WD (Automata) 2015-ös évjá-
rat, megkímélt állapot, kapcsolható 
összkerék, bőr belső, fűthető ülés, 
multifunkciós kormánykerék, fedél-
zeti komputer, kormányváltó, tola-
tóradar, tolatókamera, fékasszisz-
tens, tempomat, kulcs nélküli indítás. 
Irányár 4.699.999,- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

Chevrolet Aveo 1.2 2008-as évjá-
rat, keveset futott, klímás, szervo-
kormány, elektromos ablak. Irány-
ár 849.999,- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

Volkswagen Transporter T5 Mikro-
busz 2.0 CR TDI 9 személyes. 2011-
es évjárat, megkímélt állapot, elekt-
romos ablakok elöl, vonóhorog, fedél-
zeti komputer, szervokormány, szer-
vizkönyv. Irányár 4.299.000,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

eladó Renault Thalia II. Oasis 1.4 
16V, 2003-as évjárat, első tulajdo-
nostól, friss műszaki vizsgával, nyári 
gumi garnitúrával, extrákkal. Irányár: 
750.000 Ft. Érd: 06-30/272-2827

Volkswagen Transporter T5 mikro-
busz 2.0 CR TDI 2014-es évjárat, 9 
személyes, kitűnő állapot, kétolda-
li tolóajtó, manuális klíma, fedélze-
ti komputer, színezett üveg, szervo-
kormány. Irányár 4.799.000,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

suzuki Vitara 1.6 GLX Limited 
2018-as évjárat, újszerű, bőr bel-
ső, elektromos ablak, fűthető ülés, 
multifunkciós kormánykerék, állít-
ható kormány, fedélzeti komputer, 
navigáció, tolatókamera, tolatóradar, 
parkolóradar, ESP, EBD, ARD, gumi-
nyomás ellenőrző rendszer, riasztó, 
tempomat, kulcsnélküli indítás, LED 
fényszóró. Irányár 4.899.999,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

nissan Leaf Visia 30kWh (Automa-
ta) 2017-es évjárat, elektromos autó! 
Megkímélt állapot, keveset futott, 
fokozatmentes automata sebes-
ségváltó, állítható utasülések, fűt-
hető ülés, fűthető kormány, közép-
ső kartámasz, légzsák, állítható kor-
mány, fedélzeti komputer, tolatóra-
dar, kulcs nélküli indítás, ködlámpa, 
elektromos ablak, elektromos tükör, 
fűthető tükör, színezett üveg. Irány-
ár 6.799.000,- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

skoda Octavia 1.6 Ambiente 2006-
os évjárat, normál állapot, Magyar-
országon újonnan üzembe helye-
zett, klíma, ködlámpa, légzsák, kor-
mány magasság állítás, ülés magas-
ság állítás, fedélzeti komputer, elekt-
romos ablak elöl, szervokormány. 
Irányár 1.399.999,- hitel, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

nissan Leaf Visia 30kWh (Automa-
ta) 2017-es évjárat, elektromos autó! 
Megkímélt állapot, keveset futott, 
fokozatmentes automata sebes-
ségváltó, állítható utasülések, fűt-
hető ülés, fűthető kormány, közép-
ső kartámasz, légzsák, állítható kor-
mány, fedélzeti komputer, tolatóra-
dar, kulcs nélküli indítás, ködlámpa, 
elektromos ablak, elektromos tükör, 
fűthető tükör, színezett üveg. Irány-
ár 5.999.999,- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

renault Trafic 2.0 dCi 2010-es 
évjárat, megkímélt állapot, kétolda-
li tolóajtó, manuális klíma, tolatóra-
dar, szervokormány, légzsák, elekt-
romos ablak, fedélzeti komputer. 
Irányár 3.299.000,- hitel, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

mitsubishi L200 Pick Up 2.5 TD DC 
Invite 2009-es évjárat, normál álla-
pot, ülésmagasság állítás, középső 
kartámasz, légzsák, állítható kor-
mány, ködlámpa, elektromos ablak, 
elektromos tükör, könnyűfém felni, 
színezett üveg, vonóhorog, szervo-
kormány. Irányár 2.999.000,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

mitsubishi L200 Pick Up 2.5 TD 
DC Intense Plus (Automata) 2007-
es évjárat, kitűnő állapot, automata 
klíma, bőr belső, fűthető ülés, fedél-
zeti komputer, ködlámpa, elektromos 
ablakok, elektromos tükör, könnyű-
fém felni, színezett üveg, vonóhorog, 
érintőkijelző. Irányár 2.699.000,- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

Volkswagen Caddy 1.9 PD TDI 
2008-as évjárat. Egyoldali tolóaj-
tó, térelválasztó, állítható kormány, 
fedélzeti komputer, szervokor-
mány, ködlámpa, vonóhorog. Irány-
ár 1.380.000,- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

Volkswagen Caddy Maxi 1.9 PD 
TDI 2008-as évjárat, rádiós magnó, 
térelválasztó, ülésmagasság állítás, 
állítható kormány, fedélzeti kom-
puter, szervokormány, ködlámpa, 
vonóhorog. Irányár 1.580.000,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

opel Antara 2.0 CDTI 2008-as évjá-
rat, megkímélt állapot, manuális klí-
ma, tolatóradar, ülésfűtés, elektro-
mos ablakok, színezett üveg, bőr-
szövet huzat, állítható kormány, 
szervokormány, vonóhorog. Irány-
ár 1.899.999,- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

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

r é G i s é G

antik bútort, porcelánt, festményt, 
pipát, játékot, könyvet, vásznat, 
ezüstöt, órát, fegyvert, érmét, 
katonai-népi-egyházi tárgyat, 
teljes hagyatékot vásárolok kor-
rekt áron. Kérem hívjon bizalom-
mal! Ingyenes kiszállás becsüle-
tes értékbecslés. Érd: 06-30/486-
3578

Gyűjtő, szakképzett műtárgybe-
csüs magas áron vásárol régi-
séget, bútort, festményt, porce-
lánt, ezüsttárgyakat, hagyatékot. 
Érd: 06-46/348-436, 06-20/388-
7997

Apró

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

özv. TALIÁN 
JÓZSEFNÉ

szül. Makár Katalin
életének 77. évében elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatója
2019. március 19-én, kedden

14:30 órakor lesz 
a Hódoscsépányi Temetőben.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy 

BUZÁS ISTVÁNNÉ
szül. Termeczky Mária 

türelemmel viselt betegsége után életének 73. évében eltávozott közülünk. 
Kedves Édesanyánktól az ózdi Ív úti katolikus templomban 

2019. március 20-án, szerdán 15:00 órakor 
tartandó szentmisén búcsúzunk.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik búcsúztatásán részt vesznek 
és gyászunkban bármi módon velünk osztoznak.

Tisztelettel kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le. 
Hamvait akaratának megfelelően a döri temetőben 
2019. március 22-én helyezzük örök nyugalomra.

Gyászoló családja

„Fiatal életed hamar véget ért,  
a hiányod csupa bánat és keserűség.

A múltban merengve szívem sajog és fáj,
keresem a fiam, aki nincs többé már.
Szavak helyett könnyeim hullatom,  
drága fiam nevét imába foglalom.”

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk
TÓSA LÁSZLÓ

(élt 52 évet)
halálának 10. évfordulója alkalmából.

Bánatos édesanyja, gyermekei Tímea és László

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy 

HANYISZKÓ 
ISTVÁN

(újságíró, 
munkavédelmi szakember) 

2019. február 25-én 
váratlanul elhunyt.

Szerettünket Izsófalván 
helyeztük örök nyugalomra.
Gyászoló Felesége, Fia, Lánya

Fájó szívvel 
mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

KÁRÁSZ 
GÉZA

(élt 81 évet)
temetésén megjelentek,

sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

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.

515683

516302

516135

515861
508497

515975
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magángyűjtő vásárol: hagyatékot, 
bútort, könyvet, kitüntetést, rádiót, 
veteránjárművet. Bármi érdekelhet! 
06-30/912-9916

á l l a t

előnevelt csirkevásár a Tábla Úti 
Terményboltban április 2-án ked-
den. Vakcinázott kettős hasznú 
500Ft/db, fehér húshibrid 500Ft/
db. Előjegyezhető személyesen 
vagy telefonon: 06-30/268-5552

kiskutyák ajándékba elvihetőek. 
Érd: 06-20/256-0488

t ű z i f a  e l a d á s

fenyő tűzifa méteres és kétmé-
teres szálakban házhoz szállít-
va eladó 16.000Ft/m3. A szállítás 
mérhető állapotban történik. Érd: 
06-30/855-5497

kedvező áron kapható kalodás tűzi-
fa. Kaloda mérete 80x80x140 cm, 
11.500-14.500 Ft/m3. Érd: 30/316-
2073. AA6587931

konyhakész tűzifa AKCIÓ! ömleszt-
ve 345×215×83 (6 m3) raktérben. Érd: 
06-30/964- 9571 AA5947746

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

e G y é b  e l a d á s

asztalosok, barkácsolók! Használt 
deszkák, farostlemezek, furnérle-
mezek, bútorlap különböző méret-
ben eladók. Érd: 06-30/836-8563

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

dióbél eladó. Érd: 06-30/459-
1372

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

eladó 3 részes világos színű szek-
rénysor 20.000 Ft, piros kihúz-
ható ülőgarnitúra 15.000 Ft. Érd: 
06-20/425-6984

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, 
lemezjátékokat és autókat, pedá-
los moszkvicsot. Érd: 06-70/418-
2086

megvásárolnánk személyautóját, 
teherautóját és vashulladékát. Érd: 
06-70/277-4619

megvételre keresek felújítandó, 
hibás, akár üzemképtelen keverő-
tárcsás mosógépeket és centrifu-
gákat. Érd: 06-30/897-3720

s z o l G á l t a t á s t  k í n á l

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

házak, lakások felújítását vállaljuk! 
Festés, burkolás, térkövezés, kőmű-
ves munkák. Érd: 06-20/512-7387

k Ö l t Ö z t e t é s - b Ú t o r -
szállítás-lomtalanítás 
zárt teherautóval, rakodással. 
Berki Viktor 06703619566 www.
ozdifuvaros.eu

lakás, fürdőszoba felújítást, bur-
kolást vállalunk. Érd: 06-30/626-
7213

lakások belső felújítását vállalom: 
burkolás, csempézés, glettelés, fes-
tés és mázolás, valamint PVC, sző-
nyeg, laminált padlók és egyéb 
munkák szakszerű elvégzése. Érd: 
30/502-1217

PalatetŐ bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

síremlékek, urnasírok, krip-
ták készítése! Gránitból, műkő-
ből, felújítás, tisztítás, csiszolás, 
befedés, impregnálás, temetői ala-
pozás. Kiszállás akár hétvégén is. 
Érd: 06-20/968-7007

szélVédŐjaVítás, CSERE, 
AUTÓÜVEG- ÉS ÉPÜLETFÓLIÁ-
ZÁS. Érd: 06-20/256-0488

több tízéves szakképzett gondozó-
női gyakorlattal idősgondozást vál-
lalok! Érd: 06-20/257-3235

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

Veszélyes fa kivágása, metszé-
se, valamint darabolás, hasogatás, 
berakás, fűvágás, kertápolás. Érd: 
06-70/587-8880

s z o l G á l t a t á s  k e r e s é s

keresek olyan segítőkész, meg-
bízható férfit, aki segítene családi 
házam ház körüli munkáit elvégezni 
(fűnyírás, fa, szén behordása). Érd: 
06-30/863-4114

m u n k a h e l y e t  k í n á l

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Moson-
magyaróvár és Sopron környéki) 
autóipari és fémipari nagyválla-
latok állásajánlataiból válogat-
hatsz (betanított, lakatos, targon-
cás, CNC-s, hegesztő, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes szál-
lást, utazást, valamint bérelőle-
get és hosszú távú munkát biz-
tosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig a 
06-70/639-9920 telefonszámon 
JOBmotive Kft.

épület- és bútorasztalost kere-
sek szakmai gyakorlattal. Érd: 
06-30/417-2420. Barna Attila e.v.

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari 
multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelke-
dő bér mellett, 13. havi fizetést, 
prémiumot, cafeteria-t, bérelőle-
get is biztosítunk. Érd: 06-70/600-
9021 JOBmotive Kft.

Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, gép-
lakatos, CNC-gépkezelő, autósze-
relő, villanyszerelő munkakör-
be dolgozókat. Amit biztosítunk: 
versenyképes fizetés, cafeteria, 
szállás, munkába járás, hazau-
tazási támogatás, bérelőleg. Érd: 
06-70/415-9021 JOBmotive Kft.

kecskemét környéki fémipari 
nagyvállalathoz keresünk beta-
nított dolgozót, valamint: végzett-
ség nélküli, gyakorlattal rendelke-
ző hegesztőt, lakatost, CNC gép-
kezelőt, lézergépkezelőt, prés-
gépkezelőt és epoxi kabinost 
kiemelt bérezéssel. Szállást, uta-
zást biztosítunk. Érdeklődni 8-16 
óra között: 06-70/940-25-62 
JOBmotive Kft.

segédmunkásokat keresünk 
pékségbe napi 12 000.-Ft bérezés, 
illetve pékeket keresünk napi 18 
000.-Ft bérezés. Érd: 06-20/999-
2999 Irimias Hungary Plusz Kft.

Vizsgabiztost keresek, akár rész-
munkaidőben is. Kiemelt bére-
zés! Érd: 06-30/409-8048 Velen-
ce Autószerviz

o k t a t á s  k e r e s é s

nyugdíjas vagy gyakorlattal rendel-
kező AWI hegesztőt keresek fiam 
tanítása céljából. Érd: 06-30/382-
1107

ÓZD
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HÍRFELHASZNÁLÓ

Kos - A héten többször is azt 
érezheti, hogy kicsúszik a lába alól a 
talaj, de ezt főleg magának köszön-
heti. Bizonytalan lett önmagával 
és tetteivel szemben, hirtelen már 

nem az az erőskezű irányító és ettől annyira 
kétségbeesik, hogy úgy viselkedik, mint egy 
csapdába esett egér, aki gondolkodás nélkül 
igyekszik kiszabadulni. Ám amint nyugalmat 
erőltet Önre, megleli a megoldást is!

Bika - A héten búslakodós hangu-
latban lesz, mert úgy érzi, nem úgy 
alakulnak a dolgai, mint szeretné. 
Emellett azt érezheti, senki sem érti 
meg igazán és nem találja a helyét. 

Annyira érzékeny lesz, hogy minden kis meg-
jegyzést személyes sértésnek, támadásnak 
fog venni és a környezete nem érti majd, miért 
fakad ki annyira. Ne veszítse el a hitét, hama-
rosan jobbra fordulnak a dolgok Ön körül!

Ikrek - Rengeteg feladata és 
elintéznivalója lesz a héten. Ha 
hivatalos ügyekben jár el, szeren-
csére a csillagok megkönnyítik a 
helyzetét és gyorsan, gördüléke-

nyen intézheti el őket. Egyesek kimondottan 
szerencsével számolhatnak ott, ahol a leg-
kevésbé számítanának rá. Ugyanakkor egyik-
másik kapcsolata átértékelődhet bizonyos 
események hatására.

Rák - A héten akarva-akaratlanul 
is feszegetheti mások határait 
és olyat tehet, amivel kifejezet-
ten táncol az idegeiken. Önnek 
fel sem tűnik, hogy megbánt 

másokat a viselkedésével vagy, hogy meny-
nyire érzékeny. Viszont ha valakinek ígért 
valamit, azt igyekezzen betartani, mert kel-
lemetlensége adódhat abból, ha lemondja a 
szívességet.

Oroszlán - A héten mérlegre teszi a 
kapcsolatait, mert úgy érzi, többet 
ad, mint amennyit kap és emiatt át 
fogja értékelni viszonyait. Igyekez-
zen reálisan látni a helyzetét! 

Viszont nem ártana kicsit jobban odafigyelnie 
az egészségére, mert lelkileg meggyengülhet, 
ami pedig fizikai problémákhoz vezethet. A 
napokban meglehetősen borongós lesz a 
hangulata, mert úgy érzi, egyedül van.

Szűz - Több kapcsolata is bizonyta-
lanná válik a héten. Ön sem tudja, 
hogy mennyire akarja-e már őket 
vagy sem. Ideges és túlterhelt 
a napokban, sokszor inkább Ön 

az engedékenyebb fél, mert sem kedve, 
sem energiája nincs a veszekedésekhez. 
Viszont egy régi ismerőse, barátja, rendesen 
meglepheti, benne viszont legalább pozitívan 
fog csalódni. 

Mérleg - Kimondottan megjön a 
kedve ahhoz, hogy többet legyen 
társaságban. Nemcsak barátait 
és rokonait keresi fel, de készen 
áll arra is, hogy új kapcsolatokat 

is kezdjen. A napokban sok izgalmas prog-
ramon vehet részt. Szeretne változtatni az 
életén és el is kezd lépéseket tenni annak 
érdekében, hogy több örömben és élmény-
ben legyen része. 

Skorpió - Nagyon sokat változik 
a gondolkodásmódja a napok-
ban. Végre kitisztul az elméje 
és már nem látja olyan sötéten 
a helyzetét. Ismét képes lesz 

optimistán gondolkodni. Ráadásul most már 
könnyedén meghozza azokat a döntéseket, 
amiket eddig halogatott. Készen áll bizonyos 
változtatásokat kieszközölni az életében és 
változtatni a kapcsolatain.

Nyilas - A napokban hirtelen felin-
dulásból akar megtenni bizonyos 
dolgokat, de az rossz ötlet. Akár-
mennyire is elragadják az érzései 
és biztosnak érez valamit, jobban 

jár, ha csak azután dönt, hogy előbb lehig-
gadt. Viszont van valaki a környezetében, aki 
kifejezetten feszegeti a határait Önnél. Addig 
fog próbálkozni, amíg Ön nem mondja azt, 
hogy sok lesz.

Bak - Ha valaki elől titkol valamit, 
érdemes lenne fontolóra vennie, 
hogy elmondja neki, mert minden 
esély megvan arra, hogy Öntől 
derül ki. Viszont fontolja meg ala-

posan, mibe vágja manapság a fejszéjét, ne-
hogy olyan tevékenységet kezdjen űzni vagy 
tanulni, amivel csak az idejét rabolja. Ugyanez 
érvényes a kapcsolataira is, óvatosan szavaz-
zon mindenkinek feltétlen bizalmat.

Vízöntő - Mostanában nem túl 
jó a viszonya a szeretteivel, a 
barátaival. Viszont az semmit sem 
old meg, ha a szőnyeg alá söprik 
a problémáikat. Tökéletes ez a 

hét arra, hogy beszéljenek gondjaikról, és 
sikeresen elsimítsák az ellentéteket. Ha 
nagyobb dolgot készül vásárolni a héten, 
jelentősebb összeget ad ki, akkor legyen 
körültekintő, nehogy kellemetlenség érje.

Halak - A napokban több alkalom-
mal is hirtelen felindulásból akar 
cselekedni, viszont azzal szinte 
mindig rosszul járna. Éppen ezért 
bölcsen teszi, ha előbb lehig-

gad és igyekszik megfontolt döntést hozni. 
Hajlamos manapság inkább álmodozni, sem-
mint gyakorlatiasan gondolkodni és emiatt 
nehézségei adódhatnak. Viszont a napokban 
valakitől egy bölcs tanácsot kaphat.

 HOROSZKÓP 12. HÉT       (2019. március 18-tól március 24-ig)Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a

Lakatost, hegesztőt, esztergályost 
keresünk Egerbe, Hevesbe, 

Bélapátfalvára, esetleg távmunkára. 
Bérezés: nettó 1450 Ft-tól! 
Jó csapat, állandó munka, 

utazás 100%-ban biztosított. 
Tel.: 06-70/942-1089  Global Iron Kft.

516044

Kertész Áruházak Kft.

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

515182

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!”

515525
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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, sportegyesületek, 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 16., 
szombat 18:00 óra
ÓAM Ózdi KC - Békés
NB1/B fér� kézilabda 
mérkőzés 
Helyszín: Marosi István 
Városi Sportcsarnok

2019. március 20., 
szerda 17:00 óra
ÓMI Városi Könyvtár 
Dr. HÉTKÖZNAP 
- Előadás-sorozat
Én nem így akartam... 
Laczkó Inci lélek�lozófus 
előadása

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 12-17 óra
Dobban a szív
Ingyenes családi sport és 
egészségnap Ózdon!
Véradás  13.00-17:00
14:30-15:30
Katus Attila hatszoros 
világbajnok aerobik 
bemutatója
és életmód tanácsadás.
Ózd, Városi Sportcsarnok

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. március 28., 
csütörtök 16:00 óra
ÓMI Városi Könyvtár 
„KITEKINTŐ-ABLAK
A TÉRSÉGRE”
Sajónémeti bemutatkozik

2019. március 29.
Nemzeti Filmtörténeti 
Élménypark
Frankofón Filmnap
Ennek során a francia 
kultúrát és a francia 
nyelvet bemutató 
programokon 
vehetnek részt az 
érdeklődők,többek 

között az Élménypark 
kiállítását francia nyelven 
hallgathatják meg, 
valamint betekintést 
nyerhetnek a francia 
�lmtörténetbe is. Erre 
a délelőtti programra 
főként franciául 
tanuló diákcsoportok 
bejelentkezését várjuk!
#frankofón #�lmnap 
#ózd #diákok #csoportok 
#francia 
Anap zárásaként, délután 
18:00-kor egy 2018-
as francia vígjátékot 
vetítünk, aminek a címe: 
Kezedben a sorsod.

2019. április 06., 
18:00 óra
László Attila koncertje
A 2011. évi Csillag születik 
nyertese
Vendégénekes Tóth Sára
Műsorvezető Tóth 
Éva az Európa Rádió 
műsorvezetője
Helyszín: Zenepalota 
Miskolc, Bartók Béla tér 1.
Jegyek kaphatók a  www.
jegy.hu és az összes 
jegyirodában

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

Kezedben a sorsod

Feladatok:
• kéziszerszámok / autóalkatrészek összeszerelése

Elvárások:
• minimum 8 általános iskolai végzettség

Amit kínálunk:
• versenyképes bérezés és cafeteria
• 100%-ban támogatott munkába járás
• 30%-os műszakpótlék
• beléptetés minden héten
• túlóra-kifizetés és teljesítmény alapú bónusz

Jelentkezzen ingyenesen hívható 
telefonszámunkon: +36 80 212 000
Személyesen: 3525, Miskolc Kazinczy út 28.

SZERETNE EGY HÉTEN 
BELÜL MUNKÁBA ÁLLNI?
Jelentkezzen most MISKOLCI álláslehetőségünkre!

515812

REDŐNY, RELUXA
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK stb.

0 6/ 3 0 - 9 2 8 1 - 5 8 3
BIG-BEG Bt.

50
% Ha nem kapja 

a Szuperinfót, hívja 
a (80) 442-444-es

telefonszámot!

 

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

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

az ország bármely pontjára!

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉSÁLLÁSHIRDETÉS

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉSÁLLÁSHIRDETÉS

www.szuperinfo.hu

Minden héten 

online is 
megtekintheti 
újságunkat!

516726
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Megszüntették a be- ■
ázást, kisebb lett a 
hőveszteség, és a kom-
fortérzet is javult a 
Sajóvárkonyi ÁMK-ban.

Ózd. Évtizedek óta hátrányos 
helyzetű gyerekek tanulnak 
abban az iskolában, amelyet 
most a tankerület segítségé-
vel sikerült részben felújítani. 
A Sajóvárkonyi ÁMK régi stí-
lusú épületét még az 1870-es 
években húzták fel, tehát las-
san másfél évszázados múltra 
tekint vissza. A peremkerület-
ben az oktatás szempontjá-
ból kiemelten fontos volt az a 
nyolcvanmillió forintos mun-
ka, amely az elmúlt hónapok-
ban valósult meg.

 Elodázhatatlan volt
- Mint minden felújításnak, 
így ennek is van látványos 
része, de a Kazincbarcikai 
Tankerület segítségének kö-
szönhetően sok aprólékos fel-
adatot is el tudtunk végezni 
– fogalmazott Obbágy Csaba, 

iskolaigazgató. – Nagyon idő-
szerű, már-már elodázhatat-
lan volt, hiszen annak idején 
az iskola egy lápos, vizes te-
rületen épült, így az alap és 
a falak folyamatosan áztak. 
Most már sokkal komforto-
sabban érezzük magunkat 
mi, felnőttek és a gyerekek 
is, és olyan alapvető, baleset 
veszélyesnek tartott felada-
tokat végeztünk el, ami lé-
nyeges volt a nyugodt tanítás 
szempontjából.
Obbágy Csaba a konkrétu-

mokkal kapcsolatban ki-
emelte: megvalósult a régi, 
salétromos falak, valamint a 
lapos tetők szigetelése, és a 
nyílászárók cseréjét is vég-
re tudták hajtani. Korábban a 
korhadt ajtók és ablakok mi-
att nagy volt a hőveszteség, 
de egyéb másproblémák is 
fakadtak ebből. Most már a 
torna – és a technika terem 
fölött sem kell beázástól tar-
tani, emellett nagy jelentő-
séget tulajdonítanak a fából 
készült előtetőknek, valamint 

az udvari színpad be-
fedésének is.

Sok aprólékos 
feladat
- A mi iskolánkban 
nincs olyan zárt tér, 
aula, ahol ünnepsé-
get lehetne tartani, 
ezért ezen a részen, 
és a szemközti kultúr-
házban tartjuk az is-
kolai programjainkat 
– tette hozzá Obbágy 
Csaba. – Ezért is fon-
tos volt, hogy ezek a 
közösségi terek ismét 

méltó körülmények között fo-
gadhassák a tanulókat, vala-
mint a hozzánk érkező ven-
dégeket. Nagyon sok olyan 
aprólékos munkát végezhet-
tünk el, amire a szándék és 
az akarat ellenére soha nem 
volt elegendő forrás. Éppen 
ezért nagyon hálásak vagyunk 
a fenntartó Klebersbeg Köz-
pontnak, és a barcikai tanke-
rületnek is, hiszen az anyagi 
forrást ők biztosították ehhez 
a fejlesztéshez.

 Új iskola?
 Obbágy Csaba ugyanakkor 
hangsúlyozta, hogy hosszú 
távon egy új iskola építése je-
lenthetne megnyugtató meg-
oldást. Légvonalban alig egy 
kilométerre található a másik 
peremkerületi intézmény, a 
táblai iskolával összefogva 
szeretnék a jövőt tervezni.
- Kistóban vagyunk, egy vi-
zenyős, lápos területen, ahol 
a régi épületeknek a pincéjé-
ben még nyáron is áll a talaj-
víz – indokolt az iskolaigazga-
tó. – Az őseink masszív falakat 
építettek mégis a tégla magá-
ba szívta a nedvességet. Ezen 
valamelyest most sikerült javí-
tani, de ez a helyzet vélhetően 
végleg soha nem szüntethető 
meg. Több, ehhez hasonlóan 
idős épületben zajlik az okta-
tás, ami nem megnyugtató. 
Táblában is régi már az isko-
la, így ha meg lenne, az aka-
rat, a szándék és a pénzügyi 
fedezet, akkor valóban az új 
építésű intézmény jelentené 
a végleges megoldást. 

ME

Elismerték a legjobbakat

Az ÓAM-Ózdi KC serdülő gárdája a csapat kategóriában lett 
elismerve                                                                                            Fotó: ME

Az Észak-Magyarországban olvashatták

Nyolcvanmilliót költöttek az iskolára

Számos serleg és el- ■
ismerő oklevél gazdára 
talált az idei Városi 
Sportgálán.
Ózd. Több mint két évtizedes 
hagyomány folytatódott Óz-
don, ahol idén is díjazták a vá-
ros legjobb sportolóit. A koráb-
bi hagyományokat folytatva, 

ezúttal is egy kilenctagú ku-
ratórium döntött arról, hogy 
az Olvasóban megrendezett 
gálán kik kapják meg az elis-
meréseket. A klubok jelölése 
után a szakmai zsűri tagjai kö-
zül legalább öt szavazat kellett 
ahhoz, hogy a különböző kate-
góriákban valaki elismerést 
vehessen át.

A gálán
 Az Adorján Lajos terem zsú-
folásig megtelt a díjátadóra, 
ahol előbb az ÓMI Zenés Szín-
ház tagjai énekeltek sporttal 
kapcsolatos dalokat, majd a 
Szabad Szombat Táncegyüt-
tesből Balázs Zsombor adott 
ízelítőt a tudásából.
 Ezután kezdődött el a serle-
gek és az elismerő oklevelek 
átadása: a legsportosabb is-
koláknak járó elismerés után 
a jó tanuló, jó sportoló diáko-
kat szólították a színpadra, 
majd az utánpótlás, a csapat, 
a felnőtt és az edző kategó-
ria legjobbjai következtek. Az 
esemény végén a kiemelkedő 
eredményt elért fogyatékos 
sportolót jutalmazták meg, 
de egy különdíj és egy média-
díj is gazdára talált.

A város sportjáért
  Az egykori kiváló tekéző 
kapta meg elsőként a Város 
Sportjáért végzett tevékeny-
ségéért az életműdíjat. Révay 

Ottó évtizedeken keresztül 
tagja volt az NB I-es ózdi te-
kecsapatnak, 1969-ben pedig 
magyar bajnoki címet szer-
zett. Sportemberi nagyságát 
az is mutatja, hogy jóval het-
ven fölött, még tavaly is aktív 
résztvevője volt a városi ama-
tőr tekebajnokságnak.
 - Nagy megtiszteltetés szá-
momra ez a díj, köszönöm 
azoknak, akik érdemesnek 
tartottak rá – mondta a gá-
la után Révay Ottó. – Bízom 
benne, hogy az ózdi tekésekre 

a jövőben várnak még olyan 
sikerek, mint amiket annak 
idején mi átélhettünk.
 Ugyancsak Ózd Sportjáért 
Díjban részesült a testnevelő, 
kézilabda-edző Ivády Csaba, 
aki hosszú évtizedek óta ál-
landó szereplője, szervezője 
a település sportéletének. Ke-
zei közül számos ügyes játé-
kos került ki az utánpótlásból, 
és a helyi diáksportélet kap-
csán is folyamatosan megha-
tározó szerepet tölt be. 

ME

Legsportosabb általános iskola: Bolyky Tamás Általános Iskola
Legsportosabb középiskola: Széchenyi István Katolikus Gimnázium 
és Szakgimnázium.
Jó tanuló, jó sportoló általános iskolás: Kretyánszky Ádám (Újváros 
Téri Általános Iskola, kézilabda), Gazdag Dominik (Bolyky Tamás 
Általános Iskola, kézilabda).
Jó tanuló, jó sportoló középiskolás: Zákányi Panna (SZIKSZI, atlétika, 
kézilabda), Miklós Márk (SZIKSZI, kézilabda), Szipola Gábor (JAG, karate).
Utánpótlás kategória: Horváth Fruzsina (Lóci DSE, kézilabda), Kovács 
László (ÓAM-Ózdi KC, kézilabda), Dúl Ádám (Ózdi SFC, súlyemelés), For-
gács Bence (Fiedler Ottó SE, úszás).
Csapat kategória: Lóci DSE leány ifjúsági kézilabda-csapata, ÓAM-Ózdi 
KC fiú serdülő kézilabda csapata, Széchenyi István Katolikus Gimnázium 
és Szakgimnázium lövő csapata, Ózdi Football Club felnőtt futballcsapata.
Felnőtt kategória: Nyeste Balázs (ÓAM-Ózdi KC, kézilabdázó), Ihász Vera 
(Teknőc Futó Club, ultrafutó).
Edző kategória: Fekete József (Ózdi SFC, súlyemelés), Szakál Dániel 
(ÓAM-Ózdi KC ifjúsági csapat, kézilabda).
Legjobb fogyatékkal élő sportoló: Kulcsár József (Meteor LK, 
sportlövő).
Különdíj: Fábián Norbert, tűzoltó, extrém sportoló.

Díjazottak
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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

Az
 ak

ció
  2

01
9. 

m
ár

ciu
s 1

–3
1-

ig 
ta

rt!
Tavaszi akció!
Multifokális lencse    30% 

Szemüvegkeret          20%
kedvezménnyel kapható!

SZEMÜVEGHITELCSAK NÁLUNK!
Szemorvosi vizsgálat
minden pénteken!

www.stopautossuli.huwww.stopautossuli.hup
NYTSZ.: 00346-2008

DUGULÁS-
    ELHÁRÍTÁS!

06-30-368-0115

450
Ft/db

06-20/393-55-60

TOJÓTYÚK ELADÓ!

Házhoz 
szállítással!

515517

www.tetolemezcentrum.hu
H-3508 Miskolc, Futó út 70. 
Telefon: 06-30/94-35-141

Stílus a háznak, Megoldás a tetőnek!

Hivatalos B.-A.-Z. 
megyei forgalmazó

515846

515682
515521

515522
514131

515518

Ózd, Zrínyi Miklós utca 7. (a Penny Markettel szemben) Tel: +36 (48) 475-226
Nyitva: H-P: 9.00-17.30, Sz: 9.00-13.00, V: ZÁRVA • www.diego.hu

Ajánlataink 2019. március 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki! 
A tekercsáru termékeket a tekercs teljes szélességében áll módunkban kiszolgálni!

3155-GREY 3155-GREEN

3155-BEIGE3155-TERRA

Standard Plus
7 mm laminált padló
vintage tölgy, 2,467 m²/ 4.191 Ft/doboz

Nepal szőnyeg
60×100 cm 5.990 2.990 Ft/db, 
120×170 cm 19.990 9.990 Ft/db, 160×230 cm 35.990 17.990 Ft/db, 
200×300 cm 54.990 27.490 Ft/db, 240×340 cm 74.990 37.490 Ft/db2.299 1.699 Ft/m²

SZŐNYEG•VINYL PADLÓ•LAMINÁLT PADLÓ
FÜGGÖNY•TAPÉTA

Ft/db
5.490

10.990
80×150 cm

514368

Az Ózdi Nyugdíjas Klub 
választmánya értesíti 

tagjait, hogy 
ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZGYŰLÉSÉT 
2019. március

20-án 15 órától tartja 
a  Civilház dísztermében. 
Mindenki megjelenésére 

számítunk!

514745


