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Tel.: 06-70/628-0119

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték-szerelés!

Ózd 07. hét

Susán hamarosan pontot te-
hetnek a településrészt érin-
tő térerő probléma végére. 
Erről egyeztetett a napok-
ban a terület önkormányza-
ti képviselője, Tartó Lajos. 
/3. oldal

Susai térerőgond

Hatvan millió forintból korsze-
rűsödik az egészségügyi alap-
ellátás Arlóban./3. oldal

Egészségügyi fejlesztés

Báli szezon. Az ózdi iskolákban 
ezekben a hetekben tartják meg a Farsangi 
Bálokat. Az Újváros Téren a végzősök 
keringővel nyitották meg az eseményt. 

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!

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

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
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

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

Nyitva: H-P 8-17, Szo 8-13

AKCIÓ!
MINDEN TERMÉK

 ÁRÁBÓL 25% 
KEDVEZMÉNY

február 19-től a készlet erejéig!

Ózdi épületgépészeti KFT
gázkészülék javítására 

munkatársat keres.
Tel.: 06-20/323-9246
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59KISEBB ÖSSZEJÖVETELEK, RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁT VÁLLALJUK MAXIMUM 30 főig!

KÉ K
Söröző & Ételbár

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

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

Pizzák
Paradicsomos alapú pizzák:  32cm,  50cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mozzarella  950Ft,  2500Ft

 Tejfölös alapú pizzák:

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

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

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

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

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

Menü ajánlatunk:
02. 19. 
hétfő

02. 25. 
vasárnap

03. 04. 
vasárnap

02. 20. 
kedd

02. 26. 
hétfő

02. 21. 
szerda

02. 27. 
kedd

02. 22. 
csütörtök

02. 28. 
szerda

02. 23. 
péntek

03. 01. 
csütörtök

02. 24. 
szombat

03. 03. 
szombat

03. 02. 
péntek

Lebbencsleves
Rántott sajt, rizs, tartár

Töltött káposzta

Székelykáposzta

Lencseleves
Debreceni tokány, tészta

Magyaros burgonyaleves
Rántott hekk, rizs, tartár

Legényfogó leves
Roston sült csirkemell, kukoricás rizs

Májgaluskaleves
Temesvári tokány, tészta

Csontleves
Párizsi szelet burgonyapüré

Tárkonyos csirkeraguleves
Rántott szelet, rizi-bizi

Húsgombócleves
Brassói aprópecsenye, sült burgonya

Tyúkhúsleves
Hagymás rostélyos, főtt burgonya

Sertés raguleves
Sült csirkecomb, párolt rizs

Zöldbableves
Fűszeres tarja,főtt burgonya, párolt káposzta

Zöldségleves
Magyaros szelet, párolt rizs

Lebbencsleves
Káposztás sztrapacska

Töltött káposzta

Székelykáposzta

Lencseleves
Rakott burgonya

Magyaros burgonyaleves
Paradicsomos húsgombóc

Legényfogó leves
Tökfőzelék, tükörtojás

Májgaluskaleves
Lencsefőzelék, sült kolbász

Csontleves
Sertésrizottó

Tárkonyos csirkeraguleves
Rakott tészta

Húsgombócleves
Mákos tészta

Tyúkhúsleves
Ízes tészta

Sertés raguleves
Sült csirkecomb, párolt rizs

Zöldbableves
Fűszeres tarja,főtt burgonya, párolt káposzta

Zöldségleves
Mexikói csirkeragu, párolt rizs
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MENÜ ÁRA: 750 Ft (ÓZD BELTERÜLETÉN)
A változás jogát fenntartjuk! Menü kiszállítás: 11:00 - 15:00 h

Ózd belterületén a kiszállítás ingyenes! Bankkártyás fi zetési lehetőség.

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

Kebab tál 1050Ft
Kebab tortilla 

kicsi 650Ft, nagy 850Ft

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

Újdonság:

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 19. hétfő 15:30-kor

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

K
T

AU

UTTÁNF

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK

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

Tel.: 06-30/489-7227

Mi segítünk Önnek, hogy minél több 
helyen fel tudja adni hirdetését.

PEPPI JÁTÉKBOLT - 3600 Ózd Városháztér Tel.: Tel: 06-48/470-677

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

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Ózdon
február 17-én.

PEPPI JÁTÉKBOLT

Nyitva: H-P 8:30-16:30, Szo: 9:00-12:00; 
Telefon: 470-677

a Vasvár üzletházban, a Városház téren

Igazolvány-
képek 

készítése
• egyéni beállítással, 
• szép kivitelben
•  bérlethez, 

sport igazolványba, 
munkahelyhez, 
pályázatokhoz

VÁLTOZATLAN ÁRON!

Nyitva tartás: H.–P.: 8.00–17.00, Szo.: 8.00–13.00

NAGYKER ÁRON

HASZNÁLTRUHA-
 KERESKEDÉS

Ózd, József Attila u. 13.,
a Könyvtárral szemben

FEBRUÁR 19-TŐL A KÉSZLET EREJÉIG!

JÁ
ZM

IN

TURI

AKCIÓ
MINDEN TERMÉK 

ÁRÁBÓL 35% 
KEDVEZMÉNY

VÉRADÁSOK
Február 20. kedd

8:30 - 10:30
Arló, Művelődési Ház

Február 20. kedd
11:30 - 13:30
Ózd, TESCO

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:
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Buja bosszú. Erotikus társkereső internetes oldal segítésével akarta kellemetlen 
helyzetbe hozni volt párját egy 50 éves dédestapolcsányi nő. A rendőrség személyes adattal 
való visszaélés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljá-
rást a nő ellen. A nyomozás lezárult, az iratokat vádemelési javaslattal küldték tovább az 
ügyészségre. Szuper ügyek

Susán hamarosan  ■
pontot tehetnek a te-
lepülésrészt érintő 
térerő probléma vé-
gére. 

Nemrég az egyik országos 
csatorna is beszámolt az itt 
kialakult helyzetről, vala-
mint Ózd polgármestere le-
vélben kereste meg a szol-
gáltatót a hálózati ellátottság 
kapcsán, pontosabban annak 
hiánya miatt.

- Nekem 1996-tól van mo-
biltelefonom, ez az első volt a 
településrészen, azóta küsz-
ködünk ezzel, tehát csak bi-
zonyos pontjain van térerő a 
településrésznek – mondta 
Tartó Lajos, a terület  önkor-
mányzati képviselője.

A településrész lakói elé-
gedetlenek, hisz ugyanúgy 
fizetik a havi díjakat, mint 
azok, akik bármikor igénybe 
vehetik a szolgáltatást. Emel-
lett akár vészhelyzet is kiala-
kulhat, hiszen a rendészeti 

szervek értesítése, de egy 
esetleges segélykérés sem 
ment zökkenőmentesen mo-
biltelefonon keresztül. 

- A Telekom, mint minden 
esetben nagyon érzékeny 
ezekre a problémákra, így 
rögtön intézkedett, ezért va-
gyunk most itt, hogy megke-
ressük a megfelelő helyet a 
cellatervező és átviteles kol-
légákkal. Az adatokat leadjuk 
a Telekomnak, és ők fognak 
a továbbiakban intézkedni 
– tudatta Berencsi Attila, a 
Concordia Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. ügyvezetője. 

Az egyeztetés helyszínéül 
nem véletlenül választották 
a Szent Anna Szeretetotthon 
udvarát, hiszen az intéz-
mény több lehetőséget is 
felajánlott a szolgáltatónak 
az átjátszó állomás telepí-
tésére. Szóba került például 
az épület teteje is. Korábban 
viszont kinéztek egy másik 
helyszínt, amely az egyik 

szemközti domboldalt vet-
te számításba. Az a terület 
egy Kazincbarcikán élő, ma-
gánszemély tulajdonában 
áll. Ezt a részt is megvizs-
gálták rádiótechnikai szem-
pontból. Ilyenkor elsősorban 
a növényzeti és domborzati 
tényezőket veszik figyelem-
be, majd egy speciális ter-
vezőprogrammal értékelik 
ki az eredményeket. Végül 
utóbbira esett a választásuk, 

és mivel a tulajdonos rögtön 
rábólintott az együttműkö-
désre, így a szolgáltatónak 
már nincs más hátra, mint a 
szerződés megkötése, vala-
mint az engedélyek beszer-
zése az önkormányzattól és 
a Hírközlési Főfelügyelettől. 
Ezt követően kezdődik meg 
a kivitelezés. 

A tervek szerint év végére 
megépülhet az átjátszótorony 
Susán.

Megoldódni látszik a susai térerő probléma

Egy épületbe költöz- ■
nek az orvosi rendelők.

Hatvanmillió forint pályá-
zaton elnyert forrásból alakít-
ják ki Arló új egészségügyi 
központját. A településen a 
jelenlegi felnőtt háziorvosi 
rendelő épületében két házi-
orvosi és egy fogorvosi szol-
gálat működik, de itt van a 
helyi szociális intézmény hi-
vatali részlege is. Ugyanakkor 
a két védőnői és a gyermekor-
vosi szolgálat a 25-ös számú 
főút mentén, a Polgármesteri 
Hivatallal szemben található 
jelenleg. A két épület közöt-
ti távolság megnehezítette a 
betegellását, hisz sokszor a 
gyermekek és szüleik egy-
szerre betegedtek meg, mégis 
két helyre kellett menniük.

- Azt gondoltuk, hogy le-
gyen egy egészségügyi 
központ kialakítva a teljes 

egészségügyi 
ellátással. Ez 
úgy valósulhat 
meg, hogy a je-
lenlegi korsze-
rűtlen épület-
nek a külsejét 
megújítjuk és 
hőszigeteljük, 
a hátsó udvar-
részben pedig 
új épület épí-
tünk, ahol kialakítjuk a vé-
dőnői és a gyermekorvosi 
ellátáshoz szükséges helyi-
ségeket, így egy körben lesz 
majd megtalálható az egész-
ségügyi alapellátás – foglal-
ja össze a fejlesztés lényegét 
Vámos Istvánné dr. - A szo-
ciális intézményünk hiva-
tali részlege kikerül innen 
és helyet cserél a jelenlegi 
gyermekorvosi rendelővel. 
Ezzel a váltással a szociális 

intézményünk által működte-
tett gyermekjóléti szolgálat és 
családvédelmi központ, vala-
mint az általuk üzemeltetett 
konyha és idősek klubja kö-
zel kerülnek egymáshoz. En-
nek pedig további hozadéka 
lesz, hogy minden munka-
vállalónak  megkönnyebbül 
a helyzete, hiszen szakmák 
szerint egy területen fogjuk 
tudni biztosítani az ellátást – 
tette hozzá a polgármester.

A rendelő épületéhez egy 
szolgálati lakás is tartozik, 
annak csekély mértékű fel-
újítását magára vállalta az 
önkormányzat. Mint ahogy 
a gyermekorvosi rendelő he-
lyére költöző szociális intéz-
mény hivatali részlegének ki-
alakítását is saját forrásból 
oldják meg.

- Már rendelkezünk a jog-
erős építési engedéllyel, a 
kiviteli tervek elkészültek, 
megtörténtek a szükséges hi-
ánypótlások is. Nagyon bí-
zom benne, hogy már csak 
a beruházó és a műszaki el-
lenőr kiválasztása van hátra 
és március végén, ahogy az 
időjárás engedi megkezdődik 
az építkezés, amelynek ok-
tóber 31-re kell befejeződnie 
– mondta el Vámos Istvánné 
dr., Arló polgármestere.. 

 SZI - NM

Egészségügyi fejlesztés Arlóban

Az Intelligens dizájn elméletével 
először Az elnök emberei soro-
zat egyik epizódjában találkoz-
tam. Nem véletlenül persze, hi-
szen az evolúciót tagadóknak az 
Egyesült Államokban van óriási 
bázisa. A sztori az volt, hogy a 
leendő elnököket arról faggat-
ták, az evolúcióban vagy Isten-
ben, mint intelligens tervezőben 
hisznek-e. A kampánystáb tag-
jainak, demokrata és republi-
kánus oldalon is nagy fejtörést 
okozott a válaszok kimunkálása, 
hiszen bármelyik elmélet mel-
letti érvelés a szavazók egy ré-
szének az elvesztését jelentet-
te volna.
A pozitív hős demokrata jelöl-
tet - mert ugye, aki a soroza-
tot ismeri tudja Aaron Sorkin 
demokrata sorozatot készített 
- egy osztályteremben faggat-
ták arról, hogyan tanítson va-
lakit az evolúcióra, ha szemé-
lyes hitével az nem egyezik. Ő 
ott szenvedélyes hangon arra 
buzdított: tegyenek különbsé-
get a meggyőződés és a tudo-
mány között.
Az intelligens tervezés elméle-
te arról szól, hogy az élőlények 
komplexitása jól kicsiszolódott 
és behangolt megoldásai mö-
gött csak és kizárólag egy intel-
ligens tervező lehet. A darwini 
evolúció kőbaltára hasonlítható 
tanai - aki erős az megmarad, a 
gyengék elhullanak - pedig nem 
erre hajaz.
Mérő László kicsit más szem-
üvegen nézi ezt. Ha minden mö-
gött egy intelligens tervező áll, 
akkor az igaz kell, hogy legyen 
az evolúcióra is, ami vélemé-
nye szerint egy kontármunka, 
semmi mérnöki precizitás nem 
fedezhető fel benne. Ő azt írja: 
rá kellene bízni a tudományra 
azt, hogy kiderítsék, egyáltalán 
mit teremtett Isten. Az is lehet, 
hogy csupán a világ alapjainak a 
kémiai és fizikai alapjait alkot-
ta meg, a többit meg rábízta az 
általa megteremtett természe-
ti törvényekre, köztük a darwini 
evolúció működésére.
Az, hogy az ember boldog le-
hessen legalább három feltétel-
nek adottnak kell lennie valami-
lyen mértékben az életében Az 
elmélyült cselekvésnek, tehát 
olyan munkának amiben örömét 
leli. A pozitív érzelmeknek, mint 
például szeretetnek és tiszte-
letnek. És a lehetőségnek arra, 
hogy valaki a képességeit, cse-
lekedeteit, valamilyen eszme, 
egy magasabb cél szolgálatába 
tudja állítani.
Innen nézve már nincs túl sok 
jelentősége a vitának. Ki-ki ma-
ga választhatja meg melyik ma-
gasabb eszme jelenti számára 
a kiteljesedett életet.

SZI – Maros Éva

RÚZS
Intelligens 

dizájn

 A főbejárat is teljesen átalakul és korszerűsödik 
majd.
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Hálás szívvel
mondunk 
köszönetet

mindazoknak, akik

HERCSIK 
LÁSZLÓ 

(élt 80 évet)
temetésén megjelentek,

sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Szerető szíved
pihen a föld alatt,
minden érted hulló

könnycsepp
nyugtassa álmodat.”

Fájó szívvel és szeretettel
emlékezünk

GYETVAI 
ZOLTÁN

(élt 62 évet)
halálának 8. évfordulóján.

Szerető családja

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

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

Bánrévén (közvetlenül a Szlovák 
határ mellett) csendes utcában 
990 m2 telken 80 m2-es összkom-
fortos (2 szoba + nappali)  csalá-
di ház eladó. A házhoz nyári kony-
ha, garázs, pince, fúrt kút tartozik. 
Fűtése gázkonvektor + cserépkály-
ha, a meleg víz ellátásáról gázbojler 
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, 
összkomfortos családi ház (100 
m2) pincével, garázzsal, mellék-
épületekkel, gyümölcsös kerttel. 
Érd: 06-30/464-0735

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

eladó Hangonyban 800 m2-es tel-
ken összkomfortos családi ház. 2 
szoba, nagy konyha, fűtése gáz 
(konvektoros), garázs és mellék-
épületek. 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

l a k á s e l a d á s

árpád vezér út végén teljesen fel-
újított garzon lakás eladó. Érd: 
06-20/298-3278, 06-20/229-8369

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

eladó Nemzetőr út 20. szám alat-
ti kétszobás, erkélyes lakás. Ár: 3,6 
MFt. Érd: 06-30/924-8236

Géza úton teljesen felújított, egye-
di fűtéses 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 garzon lakás eladó. Érd: 
06-30/203-3090

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

Vasvár út 45. szám alatt V. eme-
leti, 38 m2-es lakás eladó az 
aCapella mögött. Irányár: 3,2 MFt. 
Érd: 06-70/409-3334

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

a l B é r l e t

téglaépítésű társasházban 1 
szoba+konyhás lakás egy-két fő 
részére kiadó. Érd: 06-30/511-
8763
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Bolyki temető után hétvégi ház 
eladó. Áram van! Ugyanitt garázs 
eladó a Vasvár úton. Érd: 06-70/368-
5559

G a r á z s

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

J á r m ű

Fiat Puntóra alufelni csavarok-
kal, gumikkal olcsón eladó. Érd: 
06-30/428-9961

Ford Focus kombi 1.6 2009-es, 16 
szelepes, benzines, 2020-ig érvé-
nyes műszakival eladó. Irányár: 
1.150.000 Ft. Érd: 06-30/9288-
171

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

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, tel-
jes hagyatékot vásárolok 
korrekt áron. kérem hívjon 
bizalommal! ingyenes kiszál-
lás 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: öreg áll-
ványos varrógépet, játékot, köny-
veket, képeslapot, diavetítőt, régi 
pénzeket, iratot, öreg autót, motort, 
kerékpárt, ezek alkatrészeit, rádiót, 
hagyatékot, Rima, Acélgyári relikviát. 
Bármi érdekelhet. Érd: 06-30/912-
9916, antiklimlom@gmail.com

á l l a t

saját nevelésű és saját terményen 
nevelt 130-180 kg-os hízó eladó.  
Tel.: 06-30-2570-567

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

magyar tarka tehén sürgősen, 
olcsón eladó. 7 hónapos, vemhes. 
Érd: 06-30/587-8039

Négy hónapos kis kandúr szobatisz-
ta cica gazdit keres. Kérésére házhoz 
visszük. Érd: 06-20/276-5963

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

tyúkvásár! araNYOsi tyúk-
vásár 1 éves Vörös tojó 
tyúk, szép tollasak 600Ft/
db. iNGYeNes házhoz szállí-
tás! érd: 06-30/7576-057

30 db birka eladó. Ugyanitt ráfutó 
fékes utánfutó, magasított ponyvá-
val, nagyteljesítményű fejőgép. Érd: 
06-30/207-6808

t ű z i F a

akciós, konyhakész tűzifa 12.500Ft/
m3-től. Cser, tölgy, bükk, akác. 
Gyors, megbízható házhoz szállítás. 
Érd: 06-20/800-1201 AA5946453

eladó tűzifa számlával 11.000Ft/
m3. Ingyenes kiszállítás. Érd: 
06-70/590-4645, 06-30/550-3930 
AA-5917776

eladó tűzifa! Vastag 25.000/
m3, vékony 18.000/m3, puha-
fa, fenyő 13.500/m3. darabo-
lás + 2000Ft/m3. az ár tar-
talmazza a fuvar költsé-
get! 06-20/423-5544, e-ma-
il: sandor12@citromail.hu 
06-30/314-5949, e-mail: 
cs.alex.hunt@gmail.hu lezák 
sándor

konyhakész tűzifa erdészettől 
ömlesztve 345×215×83 (6 m3) raktér-
ben. Részletek és árak: 06-30/964-
9571 ET-029797

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

tűzifa eladó erdei m3-ben, valamint 
tekézett tűzifa, konyhakészen is. Érd: 
06-70/426-5110

Vastag, minőségi tűzifa eladó. Érd: 
06-70/620-5183
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Búza, tritikálé, árpa és kisbálás szal-
ma eladó. Árak: 5.000Ft/mázsa, illet-
ve 300Ft/db. Nagyobb tétel vásár-
lása esetén az ár alkuképes. Érd: 
06-30/228-1526, 06-30/950-8470

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

eladó kis kocka lucerna bála 400 Ft/
db. Érd: 06-30/6080-812

eladó vegyes tüzelésű kazán. A 
bekötést vállalom! Érd: 06-30/437-
4047

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

Használt bútorok, asztalok, székek, 
ágyak, gáztűzhelyek stb. eladók. Érd: 
06-30/626-7213

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

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

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

az ócska hulladékvasat vásáro-
lok. Házhoz megyek. Villanymo-
torokat, hegesztőtrafókat, üzem-
képtelen háztartási gépeket. Érd: 
06-20/341-1131

Használt és működésképtelen ház-
tartási gépeket vásárolunk, javí-
tunk. Házhoz megyünk, hétvégén 
is. Ár: helyszíni értékbecsléssel. Érd: 
06-30/894-0340

HaszNálatON KÍVÜLI személy-
és teherautót, rossz akkumulátort, 
hulladék vasat vásárolok. Házhoz 
megyek. Érd: 06-20/958-6233

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

s z O l G á l t a t á s t  k í N á l

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

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

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

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

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

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

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

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

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!

Gyászjelentését, 

megemlékezését, 

köszönet-

nyilvánítását 

jelentesse meg 

nálunk!

Forduljon 
bizalommal 
irodánkhoz.
�: 06-30/532- 8270
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Olcsó árak, megbízhatóság, gyorsaság.

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

KŐMŰVES MUNKÁK 
ANYAGBESZERZÉSSEL,
SZEMÉT ELSZÁLLÍTÁSSAL! 
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Az oldal Ózd Város Önkormányzata támogatásával készült.

Egy tucat kereskedő  ■
által kínált régiségekből 
válogathattak az érdek-
lődők a városközpont-
ban. 

Bár az előzetes megbeszé-
lések szerint kétszer ennyi 
árus volt hivatalos a program-
ra, végül ennek a fele érke-
zett meg Ózdra. Panaszra így 
sem lehetett ok, hiszen igen 
színes kínálattal várták az 
érdeklődőket. A háztartási 

cikkektől kezdve, a különbö-
ző porcelán dísztárgyakon át, 
egészen a fából készült búto-
rokig, minden a vásárlók ren-
delkezésére állt. 

A szervezők elmondták, 

hogy szeretnék a jövőben 
kibővíteni a vásárt, hogy a 
környékbeli kézművesek is 
meg tudják mutatni az álta-
luk készített remekműveket 
a nagyközönségnek.

Diákolimpiai fordu- ■
lót tartottak a III. kor-
csoportos lányoknak a 
Vasvár Úti Általános Is-
kola tornatermében. 

A megmérettetésen a 
Bolyky Tamás Általános Is-
kola és a házigazdák együt-
tese szerepelt. A vasvárosok 
kihasználva technikai és fi-
zikai fölényüket, már az el-
ső percekben magukhoz ra-
gadták a kezdeményezést. A 

diákolimpiai szabályrend-
szer szerint, ha a két csapat 
között kialakul a negyven 
pontos különbség, akkor le 
kell fújni a mérkőzést. Ezt a 
játékvezetők meg is tették, 
amikor eljött az idő. A meccs 
egyébként baráti hangulat-
ban zajlott, hiszen a játéko-
sok mindannyian egy egye-
sülethez tartoznak, így most 
az egyébként csapattársak 
ütköztek meg egymással.

Az időszaki Beatles- ■
kiállítás záróesemé-
nyére várták az érdek-
lődőket az Ózdi Muze-
ális Gyűjteménybe.   

A rendezvény fő program-
ja a karaoke-verseny volt. Az 
Újváros Téri és a Vasvár Úti 
Általános Iskolából érkező 
11 diák közül a Farkas Péter 
Barnabás, a Peterdi Gábor és 
a Pamlényiné Lőkös Emőke 
alkotta zsűri Tóth Hanna 
Dórát állította a képzeletbeli 

dobogó legfelső fokára, a má-
sodik helyezett Balázs Adri-
enn és Berta Fanni duója, míg 
a bronzérmes Marczibányi 
Anna és Rási Zorka párosa 
lett. A nyertesek oklevele-
ket, belépőjegyeket kaptak 

az Egri Road Beatles Múze-
umba, valamint az intézmény 
által felajánlott ajándéktár-
gyakkal is gazdagabbak let-
tek közel negyvenezer forint 
értékben. 

Közösségi oldalán  ■
adott hírt Janiczak Dávid 
polgármester a börtön 
építéséről, őt kérdeztük, 
hogyan áll most a börtön-
projekt: 

- Több, mint egy éve in-
dult el Ózdon is a toborzás 
a börtön állományába, ahol 
azok a főként fiatalok jelent-
keztek, akik nem akarták a 
várost elhagyni, és a végső-
kig kitartottak, hogy helyben 
dolgozhassanak, családjaik 
közelségében. Az eredeti 
tervek szerint idén március-
ban kellene átadni az épü-
letet, azonban hosszú ideje 
semmi információt nem kap-
tunk a Büntetés-végrehajtás 

Országos Parancsnokságá-
tól, hogy hol tart a kivitele-
ző kiválasztása. Múlt héten 
írásban arról tájékoztattak, 
hogy ismét eredménytelenné 
nyilvánítot-
ták a köz-
beszerzést, 
ugyanis a 
megismé-
telt eljá-
rás során 
is, a rendelkezésre álló fe-
dezetnél magasabb összegű 
ajánlatok érkeztek be. Lajtár 
József bv. vezérőrnagy hoz-
zátette, a Büntetés-végrehaj-
tás Országos Parancsnoksá-
ga mindent megtesz azért, 
hogy a tervezett intézetek 

megvalósulhassanak. Így mi 
is csak bízni tudunk benne, 
hogy nem hagyják cserben 
azokat az embereket, akik 
ebben a munkakörben, és itt 

helyben, Ózdon 
látták a jövőjüket 
és a képzést elvé-
gezve, belevágtak 
ebbe a felelősség-
teljes hivatásba. 
A kormány annyi 

beruházáshoz biztosít több-
let forrást, gondoljunk csak a 
vizes világbajnokságra, vagy 
a stadionépítésekre, ezt sem 
hagyhatják megvalósulatla-
nul, ennek a börtönnek meg 
kell épülnie. – fogalmazott 
Ózd város polgármestere.

Kosaras forduló

Állagmegóvás Beatles 
Aljzatszigetelési mun- ■

kálatok zajlanak az egy-
kori somsályi iskolában. 

Az épület állagmegóvása 
azért vált szükségessé, mert 
a felszivárgó talajvíz miatt ro-
hamosan romlott az állapota. 
Fidrus Péter attól félt, hogy 
az egykor szebb napokat lá-
tott létesítmény a kultúrház 
sorsára jut, ezért elhatároz-
ta, hogy mindent megtesz 
annak megmentése érdeké-
ben. Képviselői kerete terhé-
re a Startprogram Iroda dol-
gozóinak közreműködésével 
jelenleg is folyik a felújítás. 

Gyakorlatilag szakaszonként 
bontják ki a falat, így az épü-
let állagát nem veszélyezte-
tik. Ezt követően helyezik 
majd el a szigetelő anyagot, 
majd visszafalazzák az épü-
letet. Ezzel az eljárással meg-
akadályozzák, hogy továbbra 
is felszívódjon a víz a falak-
ba. A tervek szerint az aljzat-
szigetelés február végére fe-
jeződik be. A későbbiekben 
- amennyiben megfelelő pá-
lyázati forrás áll rendelkezés-
re - a padlót is lebetonozzák, 
valamint annak burkolatát is 
lecserélik. Vásár 

A börtönnek meg kell épülnie

Szuper ügyek Hobo-koncert. Diósgyőrben, az Ady Endre Művelődési Házban Hobo koncert lesz 
február 23-án. Kapunyitás este fél 8-kor. Közreműködik: Póka Egon, Tornóczky Ferenc 
és Szakadáti Mátyás. Jegyek kaphatók a Miskolci Kulturális Központ jegyirodájában, az 
Ifjúsági Házban, a koncert napján pedig a helyszínen (Árpád út 4.).
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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: 2018/7, 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 - Sajnos a héten 
előfordulhatnak viták, amelyek 
veszekedéssé fajulhatnának, ez 
pedig teljesen felesleges, ne 
akarja minden áron keresztül 

vinni, amit gondol. Ön is tudja, meg-
egyezéssel jobb eredményre jut. Az égi 
jelek türelemre intik! Az érzelmi kapcso-
lataira is érdemes odafigyelnie!

Bika - Számítania kell néhány 
váratlan, ugyanakkor izgalmas 
fordulatra a héten. Mellette 
pedig új kapcsolatokra tehet 
szert, illetve alakíthat ki a 

mindennapokban. Igencsak változatos és 
kalandos hét áll Ön előtt. Jó is lesz, ha 
most már túlteszi magát a korábbi hetek 
nehézségein.

Ikrek - Szívesen mozog embe-
rek között, most még az idege-
nek sem hozzák zavarba. Mély 
beszélgetéseket természete-
sen továbbra is csak olyanokkal 

tud elképzelni, akik már régebb óta 
kísérik az útján, de nyitott az új kapcso-
latokra is. Éppen annyit mutat magából, 
amivel felkeltheti az érdeklődésüket.

Rák - A héten meglehetősen 
álmodozó és figyelmetlen lesz. 
Teljesen el lesz varázsolva és 
emiatt akadhatnak nehézségei. 
Gondolatai cikázhatnak, 

miközben minduntalan elvágyódik. Köz-
ben nem ártana, ha jobban odafigyelne 
környezetére, ugyanis barátainak szük-
sége lehet a segítségére.

Oroszlán - A héten zöld utat 
kap minden tekintetben. Gond 
nélkül zakatol majd előre céljai 
megvalósításának érdekében. 
Szinte érzi, hogy Önre moso-

lyog a szerencse és most kell véghez vin-
nie terveit. Ugyanakkor a sors teremthet 
olyan helyzeteket, amivel mások megse-
gítésére buzdítja. 

Szűz - A Vénusz a Halak 
jegyében áll és kellemesen 
kapcsolódik a Szaturnuszhoz. 
Ez szerencsés konstelláció a 
könnyed szerelmi kapcsolatok-

hoz. Csütörtökön Újhold lesz, részleges 
napfogyatkozással - ez mágikus hatással 
lesz Önre, segíti tervei megvalósításában. 
Használja ki a kedvező időszakot!

Mérleg - Azt érzi, hogy 
zsákutcába került, de közben  
ne feledkezzen meg arról, 
mennyit tanult eddig. Ha a célt 
végül nem is érte el, nem volt 

hiábavaló a munka, hiszen számos 
tapasztalattal gazdagodott. Ezek bir-
tokában tervezze meg ismét a feladatokat, 
mert már látja, hol vannak a buktatók.

Skorpió - Ne veszítse el a 
lelkesedését, még akkor se, 
ha akadályokba ütközik. Iri-
gyei hamar ráunnak arra, 
hogy Önnel foglalkozzanak. A 

Vénusz már a Neptunusz uralta Halak 
jegyében jár: ha Ön már párkapcsolatban 
él, akkor erősödhet a kötelék, ha még 
egyedülálló, akkor párt találhat magának.

Nyilas - A hét elején valaki 
segítséget kér Öntől és egy 
bonyolult ügy kellős közepében 
találhatja magát. A véletlen 
a segítségére lesz és a bajra 

megoldás születik. A Nap jegyet fog válta-
ni a hétvégén. Gondolja át, hogy milyen 
dolgok fontosak az Ön számára és ennek 
megfelelően tegye a dolgát.

Bak - Régóta halogat egy 
feladatot. Lehet, hogy kínos 
ügyről van szó, lehet, hogy csak 
bonyolult a megoldás, de ha 
hozzákezd, kiderül, hogy nem 

is olyan borzasztó. Uralkodó bolygója a 
Neptunusszal áll kedvezőtlen fényszög-
ben. Vagy hajthatatlanul szerelmes, vagy 
a náthától nem lát tisztán.

Vízöntő - Munkatársai, de talán 
még főnöke is el lesz kápráz-
tatva a tehetségétől, lenyűgöző 
munkateljesítményétől. Még 
akár új ötleteiről is meggyőzheti 

őket. Érdemes hajtania, mert a hatás és 
az eredmény nem marad el. Nem csak 
megbecsülés és tisztelet lehet a jutalma, 
hanem előléptetés is. 

Halak - A Vénusz már átlépett 
a Halak jegyébe és a Szatur-
nusszal kellemes kapcsolatba 
fog kerülni. Szerelmi esélyei 
megsokszorozódnak. Ha Ön 

még egyedülálló, akkor most hosszú távú 
párkapcsolatot sikerül majd kialakítania. 
Az Újhold a hét közepén nagyon izgal-
massá varázsolja ezt az időszakot.

 HOROSZKÓP 8. HÉT (2018. február 19-től február 25-ig)

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

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

á l l á s

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

ausztriába határ közelbe táncos 
lányokat felveszünk 18 éves kortól. 
Érd: 06-30/534-4699, 0043/664-
2366335

Cégcsoportunk keres hosszú távú 
munkára szakembereket a követ-
kező munkakörökben Ausztria 
területére (Voralberg): ipari fénye-
ző (Airless), Víz-gáz-fűtés-szaniter 
szerelő, légtechnikaiszerelő, hideg-
burkoló, villanyszerelő, autószere-
lő, karosszérialakatos, CNC gép-
szerelő, asztalos, nyílászáró beépí-
tő. NÉMET NYELV SZÜKSEGES (előny 
autó+jogosítvány), kollektív osztrák 
szerződéssel, bérezés osztrák alkal-
mazottként. Jelentkezésüket e-ma-
ilen várjuk office@examont.eu, tel.: 
+4369913771999
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Kiemelt bérezéssel 
GÉPKEZELŐKET 

keres a borsodnádasdi PLES Zrt. 
Jelentkezéshez küldje önéletrajzát az 

e.bota@ples.hu címre. 
Tel.: +361/373-05-15

autószerelő munkatársat 
keresünk karbantartási mun-
kára. Jelentkezés 30/9289-
740 telefonszámon.

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

Cégcsoportunk Németországba 
(Rostock LIEBHERR) gyakorlott, érvé-
nyes minősítéssel rendelkező (pozí-
ciók: PF, PC, PD) MAG (CO2) hegesz-
tőket keres, ipari daruk gyártásához 
(próbamunka a helyszínen). NEMET 
NYELV SZÜKSEGES, kollektív német 
szerződéssel, bérezés német alkal-
mazottként. Jelentkezésüket e-ma-
ilen várjuk office@examont.eu, tel.: 
+4369913771999

megbízható traktorost keresünk 
gyümölcsösbe, Gyöngyös térségé-
ben. Állandó munka, biztos megél-
hetés, útiköltség térítés, szállás lehe-
tőség. Érd: 06-20/9356-969

Víz-, gáz-, fűtésszerelőket, cső-
szerelőket, hegesztőket (ív, láng, 
és AWI) és segédmunkásokat 
keres budapesti központú épület-
gépész cég hosszútávra, verseny-
képes jövedelemmel. Jelentkezés: 
30/520-1610

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

előnyugdíjas hentes Ózdon és 
környékén (10 km) alkalmi mun-
kát keres heti 2-3 napra. Érd: 
06-30/367-4717

Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a
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Versenyképes jövedelemmel 
keres a PLES Zrt Borsodnádasdi 

üzeme 
KARBANTARTÓ LAKATOST. 
Jelentkezéshez küldje önéletrajzát az 

e.bota@ples.hu címre. 
Tel.: +36-20/205-41-10

44
82

95

Azonnali belépéssel 
keresünk

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

CNC-esztergályost, 
hagyományos 
esztergályost

és műszerészt.
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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

K.barcikai középvállalkozás 
keres tapasztalattal

rendelkező

Rendszergazdát 
(Számítástechnikust)

Beszerzési-/
Raktárvezetőt

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

e-mail címre

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

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

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.

VESZPRÉMBE
INGYENES SZÁLLÁSSAL

/Balatonalmádi panzióban/

Nettó 150.000 Ft
kereset

8.00-16.00 minket:

36 20 336 3803
www.pannonjob.hu

- -4./2003.

-
-
- minden hónapban
-
- nden hónapban
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A Diamit Zrt. az alábbi 
munkakörbe keres  

munkatársakat:

KŐMŰVES, 
ÁCS,

VILLANYSZERELŐ,
ÉPÜLETGÉPÉSZ 

SZERELŐ
Ambíciózus, 

tapasztalattal rendelkező, 
tervről önállóan dolgozni 

képes szakemberek 
jelentkezését várjuk,  
kiemelt bérezéssel!

Érdeklődni: 
Tóth László

06-70/378-45-87
toth.laszlo@diamit.hu
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www.stopautossuli.huwww.stopautossuli.hup
NYTSZ.: 00346-2008

Február 28-ig 
25% kedvezménnyel 

vásárolhat a Villanyszerelési Anyagok Boltjában.
A kedvezmény a teljes árukészletre vonatkozik.

Ózd, Zrínyi M. út 2/A (az MTH-val szemben)
Nyitva: H-P 08:00-16:00, Szo 08:00-12:00

Tel.: 06/48-475-759

25 évesek lettünk  

BŐVÍT? 
FELÚJÍT?

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén

Nyitva: H-P 8-17, Szo 8-13

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

AKCIÓ!
MINDEN TERMÉK ÁRÁBÓL 
35% KEDVEZMÉNY

FEBRUÁR 19�TŐL A KÉSZLET EREJÉIG!

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

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

A díszelőadást megelőzően sok 
szeretettel várjuk Önt az Olvasó 
Adorján Lajos termében berendezett 
Pilvax Kávéházba, ahol korhű 
környezetben, meglepetésekkel 
kedveskedünk Nézőinknek! 
A belépő megvásárlásával legyen a 
vendégünk egy fi nom kávéra vagy 
forró teára. 
A Pilvax a rendezvény napján 
17.00 órakor nyit, valamint az 
előadást követően 22.00 óráig várja a 
beszélgetni vágyókat! 
Az előadásra a jegyek történelmi áron 
– 1848 Ft – az Olvasó jegypénztárá-
ban már megvásárolhatóak! 
Foglalni akár telefonon is lehet, az 
alábbi számot tárcsázva: 
+36 48 570 474.

FEHÉR ÖKÖR KISVENDÉGLŐ

�Február 19. hétfő 
Zöldborsóleves
Rakottkáposzta

�Február 20. kedd
Paradicsomleves
Sertésfl ekken, sós burgonya

�Február 21. szerda
Zöldséges gombaleves
Bácskai rizseshús

�Február 22. csütörtök
Csirke raguleves 
Mákoscsík

�Február 23. péntek
Csontleves
Lencsefőzelék, fasírt

�Február 26. hétfő
Csontleves
Rakott krumpli

�Február 27. kedd
Zöldségleves
Paradicsomos káposztafőzelék

�Február 28. szerda
Fokhagymakrémleves
Szezámmagos csirkemell, burgonya

�Március 1. csütörtök
Rántott leves
Hentestokány, mexikói rizs

�Március 2. péntek
Tejfölös bableves
Ízes grízes tészta Az

 é
tla

pv
ál

to
zá

s 
jo

gá
t f

en
na

rt
ju

k!
A házias ízekről Fülekiné Gaga Erzsike gondoskodik!

Menü saját ételhordóval helyben 650 Ft• Kiszállítva saját ételhordóval 750 Ft
Kiszállítási díj: 100 Ft • Csomagolás ára: 100 Ft

Tel.: 06-30-815-9771 Rendelésfelvétel: reggel 09:00 óráig!
Elérhetőségünk telefonon vagy személyesen ill. keressenek minket a Fehér Ökör Kisvendéglő  Facebook oldalán!
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