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DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték-szerelés!

Ózd 09. hét

Bővül a CT-kapacitása és több 
uniós pályázaton nyert az 
intézmény./3. oldal

Kórházi fejlesztés

Szakmai napot tartottak a 
Digitális Erőműben. Megkö-
zelítőleg ötszáz helyi és kör-
nyékbeli általános iskolás lá-
togatott el a pályaorientációs 
rendezvényre./5. oldal

Pályaorientáció

A Desszertem remekei. Az ország tíz legjobb 
cukrászdája közé került a Dining Guide versenyen a miskolci 
Desszertem. A csábító édességköltemények lehengerelték az 
ítészeket. Képünkön a feketeribizlis-mákos szelet, a körtés-
furmint mousse és a citrom tarte látható, amely még a 
fogyókúrázókat is eltérítheti a céljuktól.

Fotó: Buzafalvi Győző
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Ózd, Vasvár út 19.
(a Kelly helyén az emeleten)

MINDEN HÉTFŐN teljesen 
új árukészlet és cipővásár!

Játssz minden héten 5000 Ft-os vásárlási utalványért a facebookon: 

Elegáns, márkás, divatos és kizárólag szezonális 
felnőtt- és gyerekruhák, cipők és kiegészítők 

(fehérnemű, táska, öv, játék, plüss stb.).

NAPONTA 
OLCSÓBB!

Nyitva tartás 
H 8-18
K-P 8-17
SZO 8-12

TAVASZI SZEZONVÁLTÁS!

http://londonstore.hu

Miskolc, Futó út 70.
46/432-511

TRAPÉZLEMEZ

1.290 Ft/m2-től

www.tetolemezcentrum.hu

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

MÁRCIUS 6ÁN 
KEDDEN!

HÉTFŐN KIPAKOLÁS!

MÁRCIUS 6ÁN
TAVASZI ÁRU ÉRKEZIK

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

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

Ózd, Civil Ház
Árpád vezér út 29.

2018. 03. 07. 
/szerda/ 11-18 ó.

2018. 03. 08. 
/csütörtök/ 9-17 ó.

40 festőművész 
180 alkotásából választhat 

kedvező fi zetési feltételekkel!

www.szvszinvonal.hu
SZV SZÍN-VONAL GALÉRIA

Pécs (30)9392-411
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Ózd, Munkás út 10. 
Tel.: 06 48 472-197 

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

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.

K.barcikai középvállalkozás 
keres tapasztalattal

rendelkező

Rendszergazdát 
(Számítástechnikust)

Beszerzési-/
Raktárvezetőt

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

e-mail címre

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

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

munkakörbe alkalmazottat keres.
Tel.: 06/30-363-7537

Érd.: 06-48/472-410
06-30/328-5785

Kérje ingyenes felmérésünket!
www.fl andonakft.hu

NYÍLÁSZÁRÓK
KEDVEZŐ ÁRON!

KÍNÁLATUNKBÓL:
- Műanyag ajtó, ablak
- Automata szellőző
- Redőnyök, párkányok
- Garázsajtó
- Billenő garázskapu
- Beltéri ajtók forgalmazása

Flandona Kft.
Ózd, Vasvár u. 49.

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését várjuk!

Tel.: 06 30 948 2646
www.vokk.hu 

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Ózdon
március 3-án.

KIEMELT KERESETI  
LEHETŐSÉGGEL 

N E M Z E T K Ö Z I  
G É P KO C S I  V E Z E T Ő K E T 
keresünk 40 tonnás szerelvényre. 

Export-import fuvarfeladatok  
végzésére, (nem uniózás) 

új flottával, miskolci telephelyre.
  Elérhetőség:  

20/520-8732, 46/505-088

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén

Logico Prímó és Piccoló
okosítók, agytornák ovisoknak,

alsósoknak. Sok témakör 
és feladat. Az óvónők, tanítók, 

logopédusok ajánlásával.

Peppi Játékbolt
- a Városház téren

Tel.: 470-677
peppijatekbolt.webnode.hu

Fejlesszük 
gyermekünket!

Lengyel szén  
(6500 kcal,  7% 
hamutartalom)  
folyamatosan kapható! 
Tel.: 06-30/415-2428

VÉRADÁSOK
Március 1. csütörtök

10:30 - 11:30
Bánréve, Polgármesteri Hivatal

Március 1. csütörtök
13:00 - 15:00

Ózd, Johnson Electric
Március 5. hétfő

8:00 - 9:30
Királd, Polgármesteri Hivatal

Március 5. hétfő
11:00 - 12:30

Városüzemeltető Intézmény 
ÓVI

Március 8. csütörtök
9:30 - 12:00

Ózd, SZIKSZI
Március 8. csütörtök

13:30 - 14:30
Ózd, OAM Kft.

Március 26. hétfő
8:00 - 10:00

Hangony, Kultúrház
Március 26. hétfő

11:30 - 12:30
Domaháza, Művelődési Ház

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

IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI:

Az Ózdi Nyugdíjas Klub

2018. március 21-én 
15 órától tartja a 

Civil Ház dísztermében 
az ÉVES BESZÁMOLÓ 

és TISZTÚJÍTÓ 
KÖZGYŰLÉSÉT.

Minden klubtag 
megjelenésére számítunk!
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Nyomok a hóban.  A hóban hagyott nyomokat követve fogták el a putnoki rend-
őrök azt a két helyi férfit, akik az egyik helyi társasház pincéjébe törtek be, ahonnan egy 
kerékpárt vittek magukkal. A gyors intézkedésnek hála a kerékpár már másnap visszakerült 
jogos tulajdonosához. Szuper ügyek

Elfogadták Ózd  ■
2018-as költségveté-
sét a napokban.

Jó hír, hogy az útfelújítá-
sokra elkülönítettek 20 mil-
lió Ft-ot, a város problémás 
útszakaszaira. Amint az idő-
járás lehetővé teszi, és bein-
dulnak a gyártással az asz-
faltüzemek, elkezdődnek a 
munkálatok. 

A városi strand megnyi-
tásához szükséges műsza-
ki felújításokra is fedezetet 
biztosítottak a döntéshozók, 
így a strand működése idén 
is zavartalannak ígérkezik. 
Az idei bevételek csökkené-
se és a kötelező – megérde-
melt – béremelések együttes 
hatása hozzávetőlegesen 250 
millió Ft-tal csökkentik a le-
hetőségeket. Arról is döntött 

a testület, hogy a Startprog-
ram Iroda feladatait a jövő-
ben a városüzemeltető intéz-
mény látja majd el. 

– Minden területre jut 
megfelelő támogatás, azon-
ban elégedett nem lehetek 
a költségvetéssel, hiszen 

nagyon sok terület akad, 
ami sokkal többet érdemel-
ne – mondta Janiczak Dávid 
polgármester. 

Az idei esztendőben az ed-
digieknél is fegyelmezettebb 
és takarékosabb gazdálko-
dásra lesz szükség, hiszen 

a rendelet igen alacsony tar-
talékokkal számol. A 2018. 
évi működőképessége biz-
tosított Ózdnak a költségve-
tés alapján, azonban év köz-
ben még több módosításra is 
szükség lesz, hiszen előre 
nem látható események is 
történhetnek – tette hozzá 
Janiczak Dávid. Bízunk ab-
ban, hogy bevételek is ér-
keznek majd. A következő 
hónapokban egyébként még 
rendeletmódosításokkal is 
igyekszünk azon segíteni, 
hogy az intézményeink mű-
ködése további újabb kerete-
ket kapjon.

A képviselő-testület vé-
gül 8 igen és 6 nem szavazat 
mellett alkotta meg Ózd Vá-
ros Önkormányzatának idei 
költségvetési rendeletét.  

         SZI - NM

Bővül a CT-kapa- ■
citása, több uniós pá-
lyázaton nyert az intéz-
mény és az új mentő-
állomás is ott épülhet 
fel.

Áprilistól nagyobb ka-
pacitással működhet az 
Almási Balogh Pál Kórház 
CT-berendezése. Rövidesen 
nem csak a fekvőbeteg el-
látásban, hanem a szakren-
delőbe érkező járóbetegek 
vizsgálatára is használhat-
ják, amennyiben erre szük-
ség van – ezt dr. Bélteczki 
János, az egészségügyi intéz-
mény főigazgatója jelentet-
te be a sajtó képviselői előtt. 
Majd hozzátette: komoly lob-
bi eredményének tekinthető, 
hogy azt elérték, hiszen az or-
szágos keret nem növekedett, 
szakmai érvekkel azonban 
kellőképpen alátámasztották 
ennek a szükségességét. A 
kormányzati intézkedés sta-
bilabbá teszi Ózdon a beteg-
ellátást, mint ahogyan azok 

az elnyert uniós pályázatok 
is, amelyek megvalósulhat-
nak az ózdi kórházban.

- Nagyságrendileg 1 milli-
árd forintról beszélhetünk, 
ami több területen is jelen-
tős előrelépést hozhat az in-
tézménynek – folytatta dr. 
Bélteczki János. – A járóbeteg 
szakellátás fejlesztésére 280 
milliót nyertünk, amelyből 
új röntgenrendszert, EKG és 
ultrahang készülékeket vásá-
rolhatunk, a vizsgálóhelyisé-
gekbe pedig új számítógépek 
és bútorok kerülhetnek. Egy 
másik projekt keretében lég-
technikai fertőtlenítő rend-
szer kialakítását valósíthat-
juk meg, és számos higiénés 
termék beszerzésére lehető-
ség nyílik. Ugyancsak fontos 
az orvos és a szakdolgozói 
hiány enyhítése, amelyet úgy 
valósíthatunk meg, hogy si-
keresen pályáztunk két esz-
tendőre vonatkozó bér és já-
rulék költségre, további 73 
milliót pedig a szakdolgozók 

képzésére fordíthatunk.
Riz Gábor, a térség or-

szággyűlési képviselője ar-
ra is emlékeztetett, hogy az 
év eleji kormánydöntésnek 
köszönhetően új mentőállo-
más is épülhet Ózdon, amely-
lyel tovább folytatódhat az 
az egészségügyi tömbösítés, 
amely évekkel ezelőtt 
megkezdődött.

- Ennek a beruházásnak 
már zajlik a tervezése, a szak-
emberek gyakorlatilag egy-
ből munkához láttak azu-
tán, hogy a fejlesztés ténye 

megjelent a Magyar Köz-
lönyben – tette hozzá Riz 
Gábor. – Az ózdi mentőállo-
más szűk, elavult és logisz-
tikai szempontból is rossz 
helyen található. Ez változik 
meg néhány hónapon be-
lül, hiszen a kórház terüle-
tén lesz kialakítva. A tervek 
a második negyedévre elké-
szülnek, azután pedig a ki-
vitelezés is megkezdődik. A 
beruházás értéke a többszáz 
millió forinttól akár a milliár-
dos nagyságrendet is elérheti.      
                                SZI - NM

Az útfelújításra is tartalékoltak Ózdon

Egymilliárd forintos fejlesztés a kórházban

Ági sok év házasság után sem 
tudja megérteni azt, a férje mi-
ért mos napközben legalább tíz-
szer kezet, és miért szellőztet 
stopper órával a kezében. A szel-
lőztetési procedúrában persze 
van némi logika, de szerinte oly 
mindegy, hogy három vagy négy 
percig van nyitva az ablak. Úgy 
gondolja, addig, amíg őt nem 
kényszeríti hasonlóra elfogad-
ja a bogarait.
Feri már kapcsolatuk kezdetén 
látta, hogy barátnője mániás 
rendszerető. A lakásba lépés-
kor a bejárati ajtó előtt le kellett 
vennie a cipőjét. Még véletlenül 
sem ehetett meg úgy egy édes-
séget, hogy azt ne az asztalnál 
tegye. A tévé elé pedig szent-
ségtörésnek számított tálcával 
vagy sörrel a kezében leülnie. 
Úgy érezte magát, mintha egy 
büntető táborban lenne, ahol so-
ha nem lazíthat. Amikor a szakí-
tásuk okaként a szigorú szabá-
lyokat hozta fel, a lány semmit 
sem értett az egészből.
Ágota úgy emlékszik vissza, 
hogy csak egy lépés választot-
ta el az elköltözéstől, amikor a 
barátja vegán lett. Az, hogy min-
den nap két félét kellett főznie, 
szeretetből megtette. De csak 
összeszorított fogakkal bírta 
hallgatni, hogy mindenki hülye, 
aki húst és tejterméket eszik. 
A múlt héten a Miskolci Szín-
házban Neil Simon, a Furcsa pár 
darabját néztük meg. A vígjáték 
komikuma két ember szélsősé-
ges különbözőségére épült. A 
férfiakat elhagyta a feleségük. 
Az egyiket a teljes megbízha-
tatlansága, rendetlensége, míg 
a másikat az őrületbe kergető 
pedantériája, női szerepeket - 
mint például sütés, főzés, taka-
rítás - átvevő viselkedése miatt. 
A barátok az együttélésük során 
olyan tükörré váltak egymásnak, 
amit talán még a feleségük sem 
tudott megadni számukra.
És persze akaratlanul, kény-
szerből tanultak is egymástól. 
A lúzer, nőfalónak felfoghatatlan 
volt az, hogy a  nők miért buknak 
az állandóan a volt felesége után 
nyavalygó barátjára, miért akar-
ják óvni, védeni, mint egy kis-
gyereket. A pedáns házimunka 
őrültnek meg rá kellett jönnie, a 
rossz szokásainak a legrosszab-
bika a mártíromsága.
Kacagtunk ott akkor este. De 
közben kicsit önmagunkon is ne-
vettünk. Mert ugyan kinek nin-
csenek a szokásai között olyan 
furcsaságok, amivel őrületbe 
lehet kergetni a feleséget, ba-
rátot, szülőket, munkatársat, 
gyereket. Ha az illetőnek sze-
rencséje van, tolerálják ezt, ha 
nincs, akkor csak az van hátra, 
hogy ő maga változzon. 

SZI – Maros Éva

RÚZS

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

a fatermékkel kapcsolatos 
kereskedelmi tevékenység 

reklámozása során a 
hirdetésekben a 

kereskedelmi szereplő 
technikai azonosító számát 

(EUTR szám) fel kell tüntetni. 
EUTR szám hiányában 

a Kiadó jogosult a hirdetés 
közzétételét mellőzni.
Megértésüket köszönjük!

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

SZERÉNYI 
ISTVÁNNÉ

szül.: Litványi Erzsébet
(élt 79 évet)

temetésén részt vettek, sírjára 
virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

LAKÁSFELÚJÍTÁS A-Z-ig

MÁTÉ ÉS TÁR S AI

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

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

KŐMŰVES MUNKÁK 
ANYAGBESZERZÉSSEL,
SZEMÉT ELSZÁLLÍTÁSSAL! 

0000000��

„Szerető szíved
pihen a föld alatt,

Minden érted hulló
könnycsepp

nyugtassa álmodat.”

Fájó szívvel és szeretettel
emlékezünk

KELEMEN 
FERENC

halálának 5. évfordulóján.
Szerető családja

„Kinek gyermeke 
testét nem fedi sírhalom,

az nem is tudja, mi az igazi 
fájdalom.

Ki volt Ő nekünk, azt el sem 
mondhatjuk,

mert nincs rá szó és nincs rá 
fogalom.”

Fájó szívvel emlékezünk 

ABU KAMAR 
VIKTOR

halálának 6. évfordulóján.
Szerető családja

„Elhagytál egy házat,
amit úgy szerettél.

Itt hagytál mindent,
amiért küzdöttél.

Két éve már, hogy nem
foghatjuk dolgos két kezed,

Nem nevet ránk
mosolygó két szemed.
Hiányod kegyetlen,

nem pótol semmi sem!”

Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk

MÓRA IMRE
halálának 2. évfordulóján.

Szerető felesége, 
fi a és családja,

testvérei és családjuk
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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 frekventált helyen eladó déli 
fekvésű, felújított, 3 szobás, összkomfor-
tos családi ház (100 m2) pincével, garázs-
zsal, melléképületekkel, gyümölcsös kert-
tel. Érd: 06-30/464-0735

Bánrévén (közvetlenül a Szlovák határ 
mellett) csendes utcában 990 m2 telken 80 
m2-es összkomfortos  (2 szoba + nappa-
li)  családi ház eladó. A házhoz nyári kony-
ha, garázs, pince, fúrt kút tartozik. Fűtése 
gázkonvektor + cserépkályha, a melegvíz 
ellátásáról gázbojler gondoskodik. Irányár: 
3,4 M Ft. Érd: 06-20/260-9517 hétköznap 
17 óra után, hétvégén egész nap.

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

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

eladó Csépányon 80 m2-es családi ház, 
mely 1200 m2-es telken, csendes utcá-
ban van. A ház összkomfortos, ami mel-
lett van nyári konyha, pince, fúrt kút, veze-
tékes víz az udvarban is. Érd: 06-30/450-
9242, 06-30/548-1863

eladó Csépányon, a főúton 2 szoba, össz-
komfortos családi ház. Érd: 06-70/369-
3407

eladó Hangonyban 800 m2-es telken 
összkomfortos családi ház. 2 szoba, nagy 
konyha, fűtése gáz (konvektoros), garázs 
és melléképületek. Ár: 3 MFt alkuképes. 
Érd: 06-20/567-7791

eladó Ózdon a zalai utcában 
igényesen kialakított 160 m2-es 
családi ház külön kerttel. érd: 
06-70/318-6345

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

Ózdon eladó összkomfortos, gázkonvek-
toros, 2 szobás családi ház nagy telken 
termő gyümölcsössel. Érd: 06-30/936-
8396

l a k á s e l a d á s

Bolyki főút 17. szám alatt 1 szobás, III. 
emeleti lakás eladó. Érd: 06-20/216-
2338

Bolyki főút 33. szám alatt III. emeleti, 2 
szobás, erkélyes lakás eladó 3,5 MFt-ért. 
Érd: 06-70/502-5225 19 óra után.

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

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

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

l a k á s k e r e s é s

1,5-2 szobás lakást vásárolnék II. eme-
letig, beköltözhető állapotban. Érd: 
06-20/596-7248

Ü d Ü l ő ,  H é t V é g i  H á z

Bolyki temető után hétvégi ház eladó. 
Áram van! Ugyanitt garázs eladó a Vas-
vár úton. Érd: 06-70/368-5559

Ü z l e t ,  m ű H e l y ,  i r o d a

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

g a r á z s

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

J á r m ű

VeszÜNk! Készpénzes használtautó fel-
vásárlás a Suzuki Kaisernél. Akár hitellel 
terhelt autóját is megvásároljuk. Előzetes 
információ, és időpont egyeztetés: 30/374-
8854 Autóinkat megtalálja az interneten: 
www.suzukikaiser.hu

mazda 2 Revolution Top 1.5 2016-os, 
újszerű állapot, legmagasabb felszerelt-
ség, az elérhető legtöbb extrával felszerel-
ve. Bőrbelső, sáv tartó, sávváltó asszisz-
tens, digitális klíma, ülésfűtés, esőérzé-
kelő, kulcsnélküli indítás, GPS navigáció, 
érintő kijelző. Irányár 4.499.999,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD 2005-ös évjá-
rat, rendszeresen karbantartott, vonóho-
rog, elektromos ablak és tükör, közpon-
ti zár. Irányár 499.900.+ ÁFA, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

renault Megane CC 1.6 2004-es évjárat. 
megkímélt, keveset futott kiválóan működő 
lehajtható üvegtetővel. Klíma, elektromos 
ablak, közpnti zár, könnyűfém felni, kivá-
ló állapot! Irányár 1.099.999,- hitel, autó-
beszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

suzuki Vitara 1.6 GL 2016/ 10 hó Ezüst-
metál, gyári extrákon kívül alu felni-
vel! Klíma, elektromos ablak, központi 
zár, bluetooth kihangosító, usb CD leját-
szó, törésmentes újszerű állapot! Irányár 
3.399.999,- hitel, autóbeszámítás lehetsé-
ges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

opel Zafira 1.8 benzin 7 személyes 2006-
os keveset futott, panoráma tető, klíma, 
elektromos ablak és tükör, vonóhorog, 
ülésfűtés, ködlámpa, magasan felsze-
relt. Irányár 1.649.999,- hitel, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

Hyundai I20 1.25 benzin 2014-es évjá-
rat, keveset futott 3 ajtós, garanciális, klí-
más, elektromos ablak, központi zár, tola-
tó radar, ülés fűtés, végig vezetett szerviz-
könyv. Irányár 2.190.000,- hitel, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

toyota Aygo 1.0 X, 2016/10 hó nagyon 
kevés kilomnéterrel, új állapotban, maga-
san felszerelt, alufelni, elektromos ablak, 
tolató kamera, 7” érintő kijelző, tele-
fon kihangosítás, nappali fény. Irányár 
2.549.000,- hitel, autóbeszámítás lehet-
séges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

seat Leon 2.0 PD TDI FR 2008-as évjárat, 
sport változat, nagy spoilerekkel, ülésfűtés, 
klíma, elektromos ablak és nagyon sok ext-
ra. Kevés kilométerrel. Irányár 1.630.000,- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

opel Tigra TT 1.4 benzin 2005-ös cabrio, 
nagyon szép megkímélt állapot, kevés 
kilométerrel, vezetett szervizkönyv, klí-
ma, elektromos ablak, nyitható kemény-
tető. Irányár 1.099.999.-hitel, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

Volkswagen Passat VII Variant 2.0 CR TDI 
Highline 2012-es évjárta. Bőr belső, érintő 
kijelző, navigáció, digitális klíma, ülsé fűtés 
és sok más extra. Irányár 3.290.000,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

Fiat Linea 1.4 T-Jet 2009-es, Klíma, elekt-
romos ablak, kevés kilométerrel, szép álla-
potban, végig vezetett szervizkönyv. Irány-
ár 1.399.000.-hitel, autóbeszámítás lehet-
séges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

Fiat Punto 1.1-es 1 év műszakival eladó. 
Irányár: 160.000 Ft. Érd: 06-30/9961-
044

Ford Focus kombi 1.6 2009-es, 16 szele-
pes, benzines, 2020-ig érvényes műsza-
kival eladó. Irányár: 1.150.000 Ft. Érd: 
06-30/9288-171

Ford Transit 2011. évjárat, 9 személyes, 
szép, megkímélt állapotban eladó. Hitelre 
20%-tól elvihető, kisebb autó beszámítása 
lehetséges. Érd: 06-70/600-3330

JaWa Babetta 210 retro moped eladó. Érd: 
06-20/984-2576

opel Zafira 1.6 benzin, 2004-es évjárat, 7 
személyes, szép állapotban, friss műszaki-
val eladó. Kisebb autó beszámítása lehet-
séges! Érd: 06-70/375-1806

opel Zafira 1.7 CDTDI 2012-es évjá-
rat, 7 személyes, sok extrával, újszerű 
állapotban, friss műszakival eladó. Érd: 
06-70/600-3330

r é g i s é g

antik bútort, porcelánt, fest-
ményt, pipát, játékot, könyvet, 
vásznat, ezüstöt, órát, fegyvert, 
érmét, katonai-népi-egyházi 
tárgyat, teljes hagyatékot vásá-
rolok korrekt áron. kérem hívjon 
bizalommal! ingyenes kiszállás 
becsületes értékbecslés. érd: 
06-30/486-3578

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

magángyűjtő vásárol: öreg állványos 
varrógépet, játékot, könyveket, képesla-
pot, diavetítőt, régi pénzeket, iratot, öreg 
autót, motort, kerékpárt, ezek alkatrészeit, 
rádiót, hagyatékot, Rima, Acélgyári relik-
viát. Bármi érdekelhet. Érd: 06-30/912-
9916, antiklimlom@gmail.com

á l l a t

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

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

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

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

30 db birka eladó. Ugyanitt ráfutó fékes 
utánfutó, magasított ponyvával, nagytelje-
sítményű fejőgép. Érd: 06-30/207-6808

t ű z i F a

akciós kalodás (1mx1mx1m), erdei 
m3-es (1mx1xm1,7m) és ömlesztett tűzi-
fa rendelhető! Ingyenes házhoz szállítás. 
Jelenlegi termékeink: tölgy, bükk, akác, 
nyárfa. Ár: 11.000 Ft-tól. Hívjon bizalom-
mal: 06-30/705-2337 EUTR azonosító: 
AA5854363

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

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

szorosan sorbarakott konyhakész tölgy-
cser-bükk tűzifa eladó 12EFt-tól számlával. 
Garantált mennyiség és minőség. További 
részletek: 06-20/541-8861. Hulladékvasat 
beszámítunk. AA5932357

e g y é B  e l a d á s

állatáPolási Cikkek! Bőrápo-
lás, nyereg, kengyel. Pataápo-
lás, patkók, kötőfék, vezetőszár. 
Nyalósok, villanypásztor alkatré-
szek. érd: 06-48/473-100

Bánrévén kukorica, árpa, 3 fejes IH 
eke, 300 literes permetező eladó. Érd: 
06-48/436-077, 06-70/326-1680

eladó öntvénykazán Viadrus 5 tagos 
140.000Ft, ipari körfűrész 380V 700-as 
lappal 75.000Ft, új egysoros radiátorok 
5.000Ft/db-tól, húsipari ládák 1.500Ft/
db. Érd: 06-70/624-1256

eladó PC, 4 sebessséges Simson Enduro, 
400-as abrikter, kistraktorhoz sorkihúzó (3 
soros). Érd: 06-20/371-0500

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

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

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

kisbálás réti széna eladó 300Ft/db. Érd: 
06-20/627-3135

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

e g y é B  k e r e s é s

akármilyen vas, fém hulladékot vásáro-
lok. Érd: 06-70/534-5971

az ócska hulladékvasat vásárolok. Házhoz 
megyek. Villanymotorokat, hegesztőtrafó-
kat, üzemképtelen háztartási gépeket. Érd: 
06-20/341-1131

s z o l g á l t a t á s t  k í N á l

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

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

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

olyan férfit vagy asszonyt keresek, akit 
gondozni kell élete végéig. Érd: 06-30/213-
0815

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

rása-Festés! Teljes körű lakásfelújí-
tás, PVC, tapéta, laminált padló, minden-
féle kőműves munka, lépcsőházak festé-
se, homlokzatszigetelés. Érd: 06-30/793-
0887

tV-JaVítás. Osváth Csaba 06-30/998-
1361, 06-48/474-250
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Az oldal Ózd Város Önkormányzata támogatásával készült.

Ismét lehet jelentkezni  ■
önkéntesnek a Magyar Re-
formátus Szeretetszolgálat-
hoz, most az őszi félévre. 

A programot pályázati úton 
szervezik meg a Szeretetszol-
gálat munkatársai. Olyan, 18 
és 22 év közötti, középiskolai 
végzettséggel rendelkező ifja-
kat várnak, akik nem rendel-
keznek munka-, illetve hallga-
tói jogviszonnyal, vagy passzív 
féléven vannak. A program 
időtartama fél év, amely alatt 
napi 4 órában segíthetik a je-
lentkezők a Szeretetszolgálat 

munkáját. A z 
önkéntességér t 
cserébe ingyen 
szerezhetnek jogo-
sítványt, valamint 
nyelvi kurzuson 
is részt vehetnek. 
Összesen 6 főnek 
jut hely az ózdi iro-
dában, tájékozód-
ni és érdeklőd-
ni az onkentes@
jobbadni.hu e-mail 
címen, valamint a 
www.jobbadni.hu 
honlapon lehet.

Szakmai napot tartot- ■
tak a Digitális Erőműben. 
Megközelítőleg ötszáz 
helyi és környékbeli álta-
lános iskolás látogatott el 
a pályaorientációs ren-
dezvényre. 

A programot a Borsod- 
Abaúj- Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkama-
ra szervezte, azzal a céllal, 
hogy a tanulók széles körben 
megismerkedhessenek a to-
vábbtanulási lehetőségeikkel, 

illetve azzal milyen helyi gya-
korlati képzőhelyek és válla-
latok állnak rendelkezésükre. 
A nagycsarnokban jelen volt 
az Ózdi Szakképzési Cent-
rum valamennyi képzési pa-
lettájával, mind az öt tagin-
tézményével. A rendezvény 
végén a diákok számos szó-
rólappal és sok új ismerettel 
térhettek haza. A szervezők 
remélik nagyban segíteni 
tudtak a tanulóknak ezzel a 
pályaorientációs nappal.

A Magyar Országgyű- ■
lés 2017. december 12-én 
határozatba foglalta a 
magyar fogyatékkal élők 
hagyományainak és sike-
reinek minden évben tör-
ténő megünneplését.   

Ettől az évtől kezdve febru-
ár 22-én ünnepeljük a Magyar 
Parasport Napját. A Bolyky 
Tamás Általános Iskola is 
csatlakozott az ehhez kap-
csolódó programokhoz. A fia-
talok a rendhagyó testnevelés 

órák keretében 
kipróbálhatták a 
csörgőlabdát és a 
vakfutást ezáltal 
betekintést nyer-
hettek abba, hogy 
mennyivel másabbak a hét-
köznapok és a sport, ha va-
lamilyen fogyatékossággal 
él az ember. Az eseményre 
meghívták Kulcsár Józsefet 
is, akit a IV. Városi Sport Gá-
lán is elismertek. A gyerme-
kek különböző kérdéseket 

tettek fel neki és ezeken ke-
resztül még jobban belelát-
hattak abba, hogy miként él 
és gondolkodik egy fogyaték-
kal élő sportoló. A rendez-
vény zárásaként a diákok egy 
parasportolókról szóló filmet 
nézhettek meg.

Negyvenhatodik alka- ■
lommal szerveztek bor-
versenyt Táblában és 
pontosan ugyanennyi 
nedű mérettette meg ma-
gát a rendezvényen. 

Most is túlsúlyban volt a 
vörös a fehérrel szemben. 
Előbbiből 29-et, míg utóbbi-
ból 17-et neveztek be az ízek 
viadalára. Az esemény ba-
ráti összejövetelből mára a 
peremkerület egyik legna-
gyobb társadalmi rendezvé-
nyévé nőtte ki magát. A bo-
rokat szakmai- és társadalmi 
zsűri is véleményezte. A kö-
zel száz fős programnak idén 

is a városrész általános isko-
lája adott otthont. A szakmai 
döntéshozók végül Bukszár 
József vörösborát találták a 
legízletesebbnek, míg a fehé-
rek közt Puskás-Farkas Gyu-
la nedűje került az első hely-
re. A társadalmi zsűri Vallus 

István vörösborát értékelte a 
legjobbnak, és Puskás-Farkas 
Sándor fehérbora volt a leg-
népszerűbb a kóstolók köré-
ben. A különdíjas Nedecki 
László lett. A baráti hangula-
tú összejövetel késő estig tar-
tó mulatozással zárult.

Pályaorientáció 

Eredményes kiképzés Parasport-ünnep
Sikeres vizsgát tett  ■

Rió, az Ózdi Városi Ren-
dészet négylábú tagja.  

A malinois – németjuhász 
keverék kutyus megvásár-
lását az Ózd Közbiztonság-
ért Alapítványhoz befolyt 
támogatás tette lehetővé. A 
jószág az Országos Rendőr-
főkapitányság Dunakeszi 
Kutyakiképző Iskolájában 
járőrtársával, Durkó Gábor-
ral eredményesen szerepelt. 

A gyakorlatok során fegyel-
mező-ügyességi és őrző-
védő feladatoknak kellett 
megfelelniük. 

Teljesítményük 83 szá-
zalékos volt, ez alapján az 
illetékes hatóságtól jó mi-
nősítést kaptak, így Rió a 
rendészeti feladatok ellátá-
sára alkalmassá vált. Már 
megkezdődött a terep mun-
ka, így hamarosan találkoz-
hatnak velük Ózd különböző 
pontjain.

Önkéntesség

Borverseny

Szuper ügyek
Lakossági szabadidős sportok. A „Prevenciós célú szabadidősport-fejlesz-
tési program az Észak-Magyarországi Régióban” című 249,78 millió forintos projekt 100%-os 
támogatási intenzitású. Célja a fizikailag inaktív életvitelt folytató személyek bevonása a 
mozgás világába a szabadidős sportok, mozgásformák megismertetésével. A testmozgás és 
a sportprogramok szervezésével, a szabadidősportot gyakorló csoportok szervezésével.
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folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és hátrányokat a  Megrendelőre hárítja. 

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Kos - Ne akarja megváltani a 
világot, csak lazítson. Engedjen 
szerettei kérésének, ha prog-
ramokat javasolnak, vegyen 
részt benne. Szüksége van 

arra, hogy egy kicsit kiszakadjon a meg-
szokásból. Bár kezdetben bizonytalanul 
érzi magát, végül sikerül feloldódnia és 
jól érezheti magát.

Bika - A héten számos új, 
kellemes élmény érheti. Aján-
latos kimozdulnia a négy fal 
közül és nyitottnak lennie a 
mindennapokban, mert akár új 

barátságokat is köthet. Ha költözés vagy 
lakásfelújítás előtt áll, vagy valamilyen 
problémás ügyet kellene megoldania, 
nem várt segítőkre találhat.

Ikrek - Nyugtalanságát, 
mozgékonyságát úgy tűnik, 
idén kissé visszafogják a családi 
kötelezettségek, vagy az anya-
giak hiánya. A bezártság pedig 

nem tesz jót az Ikrek jegyűeknek. Azon-
ban nem hagyhat ott csapot-papot. Le- 
gyen mértékletes a kalandok keresésé-
ben, vagy vigyen magával másokat is!

Rák - Az év legszuperebb hete 
vár a rákokra. Hétfőtől vasár-
napig víz dominancia fogja Önt 
támogatni, ha nagy kihívások 
előtt áll. Egy szabályos három-

szög (Rák Hold, Skorpió Jupiter, Halak 
Merkúr, Vénusz és Neptunusz) rajzolódik 
ki hétfőn, csütörtökön és pénteken, ami 
elárasztja energiával.

Oroszlán - A Szaturnusz hely-
zete azt jelzi, hogy a munkával, 
életmóddal kapcsolatos dol-
gokra kell nagyon odafigyelnie 
minden Oroszlán jegyűnek. Sű- 

rű teendői, kötelességei közepette sem  
szabad elhanyagolnia egészségét, vagy 
szervezete a nagy terhelés miatt kénytelen 
lesz kényszerpihenőre küldeni Önt.

Szűz - Ha teheti, vegyen ki 
szabadságot, vagy néhány sza-
bad napot, mert jó lenne, ha 
azt tehetné, amihez kedve van.  
Szüksége van arra, hogy felépít- 

hesse önmagát és a munka helyett megol- 
dást keresne a problémáira. Mondjuk vásá- 
roljon magának valamit, amiben örömét 
lelheti! A lényeg, hogy ne stresszeljen!

Mérleg - Egy nyugodt hét 
elé néz. Érdemes lenne arra 
használnia, hogy átgondolja, 
milyen új dologba vághatná 
a fejszéjét. Nem feltétlenül 

munkával kapcsolatosan, hanem valami-
lyen új kedvtelést, sportot iktathatna be 
az életébe. Minden régi és új vágy meg-
valósításának kedveznek a csillagok.

Skorpió - A következő napok-
ban szinte minden, amibe bele- 
kezd, káoszba fullad. Mindenütt 
felfordulást lát, a munkahe-
lyén, a kapcsolataiban, a lelkéről 

már nem is beszélve. Nem ússza meg, 
hogy mielőbb neki álljon rendet tenni 
maga körül, mert amíg nincs rend a kör-
nyezetében, addig a lelkében sem lesz.

Nyilas - Nehezen találja 
meg a közös hangot azokkal, 
akikre eddig számíthatott. Túl 
erőszakosan kívánja érvényre 
juttatni az akaratát. Amíg nem 

tud kérni, csak követelni, nem is számít-
hat megértésre. Bár Önnek fontos lenne 
megvalósítani a terveit, el kell fogadnia, 
hogy mások ezzel nem azonosulnak.

Bak - Kicsit jobban is odafi-
gyelhetne az egészségére, 
mert a visszatérő panaszok 
nem biztos, hogy maguktól 
megoldódnak. Amellett, hogy 

felkeresi orvosát, tarthatna egy alapos 
önvizsgálatot is, hogy esetleg mik lehet-
nek azok a lelki problémák, amelyek a 
gondok mögött húzódnak.

Vízöntő - Az újdonságok és 
izgalmak iránti vágya új bará-
tokkal hozhatja össze, vagy 
rátalálhat az új szerelmére. 
Sajnos, az ilyen kapcsolat - 

jóllehet, ösztönzőleg hat - nem szokott túl 
sokáig tartani. Ha viszont mégis tartósnak 
bizonyul, akkor az tényleg gyökeresen 
megváltoztatja az életét.

Halak - Az Uránusznak az 
uralkodó bolygójával alkotott 
fényszöge jelentősen gyengít-
heti az Ön ellenállóképességét. 
A Neptunusz helyzete ugyan-

akkor kedvez a vizes helyeken való 
időzésnek, a gyógyfürdő hasznára lehet. 
Feltéve, hogy el tud szakadni nyomasztó 
kötelezettségeitől és a problémáitól.

 HOROSZKÓP 10. HÉT (2018. március 5-től március 11-ig)
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MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA 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

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

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

Gránit és műkő 
síremlékek

Felújítások, fedlapok készítése
Laczka Pál az ipar okleveles kiváló mestere

Tel: 06-48/471-876

Ózdon működő víz-gáz-fűtés
szerelvény szaküzletbe
ELADÓ MUNKATÁRSAT 

keresünk.
Tel.: 06-20/270-0768

FELADATOK:
HEGESZTŐ  

•gyártási folyamatban AVI és CO hegesztési feladatok elvégzése 

BETANÍTOTT CSISZOLÓ 
•függőleges és vízszintes csiszológépeken történő munkavégzés
•cső- és zártszelvények csiszolása
•hegesztési varratok precíz lemunkálása
•fi nomcsiszolt (polírozott) felületek előállítása

JELENTKEZÉS FELTÉTELE:
HEGESZTŐ

•AWI és CO hegesztésben szerzett legalább három év tapasztalat
•precíz munkavégzés 

BETANÍTOTT CSISZOLÓ 
•fémiparban szerzett több éves tapasztalat
•jó kézügyesség
•precíz munkavégzés

BÉREZÉS:
• Megegyezés szerint, tapasztalat és munkavégzési teljesítés arányá-

ban. Jelentkezéskor bérigényt kérjük feltüntetni!

AMIT KÍNÁLUNK:
•Versenyképes fi zetés
•Stabil, hosszú távú munkalehetőség
•Egy műszakos munkarend
•Kulturált munkakörülmények
•Jó hangulatú fi atal csapat
•Családias légkör
•Bejárás támogatása

Várjuk mindazok jelentkezését, akik hosszú távra gondolkodnak, 
munkájukban elhivatottak és kedvet éreznek ahhoz, hogy egy 100 fős 
könnyűfém megmunkáló termelő cégnél helyezkedjenek el.

Hegesztő és 
Betanított csiszoló

munkatársakat keres
a Sanamöbel Bútorgyártó Kft.

Belga tulajdonú, kerecsendi székhelyű, 100 főt foglalkoztató, könnyűfém megmun-
kálást végző termelő cég keres AVI hegesztőket és könnyű betanított csiszoló mun-
kakörbe munkatársakat. Cégünk dizájnbútorok gyártásával foglalkozik - korszerű 
technológia alkalmazásával - Németország és a Benelux államok bútorpiacaira.

Jelentkezni önéletrajz küldésével az allas@sanamobel.com 
e-mail címen, illetve a 36/450-117-es telefonszámon lehet.

egri munkára keresünk CO-hegesztőket 
rajzról olvasni tudó szerkezet-lakatosokat 
nettó:1.400 Ft órabérrel. Utazás 100%-ban 
biztosított. Érd: 06-30/182-4705

gyakorlott villanyszerelőket, betanított vil-
lanyszerelőket keresünk Budapesti mun-
kavégzésre. Fizetés: nettó 240.000 Ft-tól. 
Érd: 06-20/409-0094

idős édesanyám mellé keresek egy höl-
gyet bentlakással havonta 3-4 napra. Érd: 
06-20/245-9966

idősgondozáshoz keresünk józan, köte-
lesség és tisztelettudó női gondozót heti 
3-5 óra rendszerességgel. Sebgondozási 
tapasztalat előny! Fizetés: 2.000-3.000Ft/
óra. Referenciák fontosak! Részletek és 
jelentkezés: 06-70/270-3701

karBaNtartÓi állás gépész/vil-
lamos területen. kiemelt bére-
zés, szállás és utazás biztosítva. 
állandó, hosszútávú munkalehe-
tőség tatabányán multi környe-
zetben. Önéletrajzokat a multi.
tatabanya@gmail.com címre 
várjuk.

kFt. keres azonnali kezdéssel 
Co-hegesztőket és szerkezet-
lakatosokat Nagykanizsára. Net-
tó: 1.500Ft órabér. szállítás, szál-
lás, napi előleg megoldott. érd: 
06-30/681-9655

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

ruhakereskedés részére raktáros/rakodó 
munkatársat keresünk B kategóriás jogo-
sítvánnyal. Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal a leticia13@t-online.hu e-ma-
il címen.

soproni határhoz közel, ausztriai éjsza-
kai bárba munkatársakat keresünk. Érd: 
0043-699/1906-6021

70 éves férfi (holokauszt túlélő) gondozót 
keres, aki a háztartásában is besegít. Érd: 
06-48/448-162

o k t a t á s t  V á l l a l

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

k Ö s z Ö N e t

a 46. táblási borverseny színvo-
nalas megrendezéséért köszöne-
tünket fejezzük ki támogatóink-
nak: Janiczak dávid polgármes-
ter, Fidrus Péter alpolgármester, 
Farkas Péter Barnabás alpol-
gármester, Csutor lászló terü-
leti képviselő, tartó lajos terü-
leti képviselő, szalári istván vál-
lalkozó, medve János vállalko-
zó, Filó gábor vállalkozó, Birki 
lászló vállalkozó, tengely ist-
ván vállalkozó, lőw gábor Hotel 
kohász, Váradi József orNő 
elnöke, rácz mihály vállalko-
zó, Nedeczki lászló vállalkozó, 
ÓzdiNVest kft., eke istván kft., 
domaép kft., Ózdi távhő kft., 
ÓVtV Bukovinszky zsolt főszer-
kesztő, kiss sándor képviselő. a 
borverseny szervezői

Veszélyes fa kivágása, metszése, vala-
mint darabolás, hasogatás, berakás, fűvá-
gás, kertápolás. Érd: 06-70/587-8880

á l l á s

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

aWi-kombináltos hegesztőket CO2 gya-
korlattal, CO2 hegesztőket, lakatosokat, 
villanyszerelőket és szerszámkészítő-
ket keresünk (nettó 250.000-350.000 Ft 
kereseti lehetőség). Érd: 06-70/206-2621, 
szupermunka@index.hu

Budapesti munkalehetőség lakatosok-
nak, hegesztőknek szállással, utazással, 
1300Ft-os órabérrel. Érd: 06-30/959-
1491, wivien8@gmail.com
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KISEBB ÖSSZEJÖVETELEK, RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁT VÁLLALJUK MAXIMUM 30 főig!

KÉ K
Söröző & Ételbár

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

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

Pizzák
Paradicsomos alapú pizzák:  32cm,  50cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mozzarella  950Ft,  2500Ft

 Tejfölös alapú pizzák:

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

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

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

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

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

Menü ajánlatunk:
03. 05. 
hétfő

03. 11. 
vasárnap

03. 18. 
vasárnap

03. 06. 
kedd

03. 12. 
hétfő

03. 07. 
szerda

03. 13. 
kedd

03. 08. 
csütörtök

03. 14. 
szerda

03. 09. 
péntek

03. 15. 
csütörtök

03. 10. 
szombat

03. 17. 
szombat

03. 16. 
péntek

Halászlé
Borsostokány, tészta

Mediterrán szelet, kukoricás rizs

Pacalpörkölt, főtt burgonya

Zöldségleves
Rántott karfi ol, rizs, tartár

Paradicsomleves
Rántott gomba, rizs, tartár

Gyümölcsleves
Rántott csirkemáj, párolt rizs

Palócleves
Hentestokány, tészta

Marhahúsleves
Sült oldalas, tört burgonya

Tarkabableves
Sertéspörkölt, tarhonya

Betyárgombóc leves
Rántott csirkemell, rizibizi

Tyúkhúsleves
Rántott szelet, burgonyapüré

Zellerkrémleves
Rozmaringos csirkecomb, hagymás tört burgonya

Babgulyás
Palacsinta

Húsgombócleves
Pirított máj, párolt rizs

Halászlé
Rakott tészta

Mediterrán szelet, kukoricás rizs

Pacalpörkölt, főtt burgonya

Zöldségleves
Paradicsomos káposzta, pörkölt

Paradicsomleves
Sárgaborsó főzelék, sült virsli

Gyümölcsleves
Rakott zöldbab

Palócleves
Rakott kelkáposzta

Marhahúsleves
Grízes tészta

Tarkabableves
Mákos guba

Betyárgombóc leves
Carbonara spagetti

Tyúkhúsleves
Krumplis tészta

Zellerkrémleves
Rozmaringos csirkecomb, hagymás tört burgonya

Babgulyás
Palacsinta

Húsgombócleves
Bolognai spagetti

A
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A
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A
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A
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A
menü

A
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A
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A
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A
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A
menü

A
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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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:

TULIPÁN 
100 FT-OS BOLT

Ózd, Vasvár út 54.

179 Ft
Trend keksz 165 gr 269 Ft  
 E.ár: 1085 Ft/kgár: 108E.

99 Ft
Bomba 0,25 Bodza 149 Ft  
 E.ár: 396 Ft/lE ár: 396 Ft/lE.ár: 396 Ft/l

39 Ft
Vifon leves többféle 59 Ft    
 E.ár: 39 Ft/cs

49 Ft
Sport szelet 25gr 89 Ft    
 E.ár: 1960 Ft/kg

169 Ft
Chió Chips Cornados, Fried 
chicken 279 Ft   E.ár: 2600 Ft/kghi kgicken 279 Ft279 Ft E ár: 2600 Ft/kicken 279 Ft E.ár: 26022 0 Ft/k

29 Ft
Strudel szelet 20 gr 
többféle 49 Ft   E.ár: 1950 Ft/kg

,,

349 Ft
Tibi praliné többféle 140 gr 
599 Ft E.ár: 2460 Ft/kg

GREEN PASS UTALVÁNY 
ELFOGADÓHELY LETTÜNK!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG

Üzletünkben 
már a Norbi

termékek 
is megtalálhatóak!ELFOGADÓHELY

699 Ft
Star 24 eü papír 899 Ft   
 E.ár: 29 Ft/db

Ft E.ár: 2460 Ft/kFt E

109 Ft
Gerard 110gr kréker 129 Ft  
 E.ár: 845 Ft/kg

29 Ft
Csokitojás 15 gr 49 Ft   
 E.ár: 29 Ft/db
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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!”

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

Ózd, Zrínyi Miklós utca 7. (a Penny Markettel szemben)  
Tel: +36 (48) 475-226 Nyitva: H-P: 9.00-17.30, Sz: 8.00-13.00, V: ZÁRVA

Ajánlataink 2018. március 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek!
Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki!

Ft/m²

2.299

1.599
LAMINÁLT PADLÓ 
Standard Plus 7 mm 
vintage tölgy, 2,467 m²/ 3.945 Ft/doboz

SZŐNYEG•VINYL PADLÓ•LAMINÁLT PADLÓ•FÜGGÖNY•TAPÉTA

Ft/db-tól

4.999

KÉSZFÜGGÖNYÖK

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

LAKÁSTEXTIL
MÉTERÁRU
RÖVIDÁRUPIKO

3600 Ózd, Vasvár út 29–31.

Selyem és natur angin, párna, 
dunnatok.

MINDEN FÜGGÖNY
SÖTÉTÍTŐ ANYAG

10% 
ENGEDMÉNNYEL

március 05-31-ig!

A rendelés az 
Ózd, Munkás út 6. fsz. 1. szám 

alá költözik.
Időpont egyeztetés 

továbbra is 
a 471-714-es telefonszámon 

A rendelés az 
Ózd, Munkás út 6. fsz. 1. 

Ezúton értesítem kedves 
betegeimet, hogy 

rendelésem helye és 
ideje az alábbiak szerint 

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

Dr. Monostori Lilla

HELYREIGAZÍTÁS
Múlt heti lapszámunkban 

szerkesztési hiba miatt 
név nélkül jelent meg az 

alábbi hirdetés:

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!

BŐVÍT? 
FELÚJÍT?

vásárlási kedvezménnyel 2018.03.01-től
Előrendelést felveszünk 03.20-ig foglaló ellenében a

Villanyszerelési Anyagok Boltjában
Ózd, Zrínyi M út 2/A. (az MTH-val szemben)

A kedvezmény a teljes árukészletre vonatkozik! 
Nyitva: H-P 08:00-16:00, Szo. 08:00-12:00, 

csütörtökönként zárva!
Tel: 06/48-475-759

Végkiárusítási 
AKCIÓ 50% 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ 

AKCIÓ! AKCIÓ AKCIÓ! AKCIÓ AKCIÓ! AKCIÓ
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59.000 Ft 85.000 Ft

www.ajtoablakmiskolc.hu
Tel.:  06-30/525-60-91

76.900 Ft

+ redőny 15.000 Ft + redőny 20.000 Ft

+ redőny 32.000 Ft110.000 Ft Az
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FEHÉR ÖKÖR KISVENDÉGLŐ

�Március 5. hétfő
Zöldséges tarhonya leves
Székelykáposzta

�Március 6. kedd
Húsgombóc leves 
Káposztás kocka

�Március 7. szerda
Brokkoli krémleves
Sertéspörkölt, csőtészta

�Március 8. csütörtök
Zöldségleves
Csirkecomb, rizs

�Március 9. péntek
Babgulyás, túróstáska

�Március 12. hétfő
Csontleves
Bolognai spagetti

�Március 13. kedd
Májgaluska leves
Csirkepaprikás, tészta

�Március 14. szerda
Zöldborsó leves
Kelkáposztafőzelék, sült virsli

�Március 15. Csütörtök
Zárva

�Március 16. péntek
Zárva Az
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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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NAGYKER ÁRON

HASZNÁLTRUHA-

József Attila u. 13.,
a Könyvtárral szemben

HASZNÁLTRUHA-HASZNÁLTRUHA-

Jázmin TAVASZI ÁRU ÉRKEZIK

NN

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

ÁÁÁÁÁRRRRRRUUU ÉÉRRRRKKKKKKEEEEEEZZZZIIIKSZI ÁSZ

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

CSÜTÖRTÖKÖN KIPAKOLÁS!

SÜTÖ

MÁRCIUS 
9-ÉN 

PÉNTEKEN!

EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉS BANKKÁRTYA ELFOGADÁS 
/részletekért érdeklődjön /

SZEMÉSZORVOSI MAGÁNRENDELÉS
(és kontaktlencse illesztés)

gyermek (5 éves kortól) 
szemvizsgálat pupillatágítás nélkül 

modern PLUSOPTIX computerrel

ÓZD, 
VASVÁR ÚT 35/ bTel: 48-470-740

RENDEL: 
Dr. Gönczy Ivette

Kérjen
időpontot! 

március  13. kedd  
20. kedd  
24. szombat  
27. kedd 
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