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DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték-szerelés!

Ózd 11. hét

Egyelőre kézi erővel bontják 
le az életveszélyes falrészt. 
Utána a tető lesz lebontva tel-
jes egészében a Bartók úton, 
ezzel elhárult az életveszély. 
/3. oldal

Nincs életveszély

Kirándulás, kerti munka és 
filmnézés is szerepel az em-
berek programjában a hosz-
szú hétvégén./3. oldal

Hosszú hétvége

1848. március 15.

Kikelet. Talán a legromantikusabb 
ünnepünk március 15-e. Ezen a héten még 
a naptár is úgy hozta, hogy maradjon egy 
nyúlfarknyi időnk megérezni az ünnepnek 
és a kikeletnek az erejét./3. oldal
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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!

ELŐNEVELT CSIRKEVÁSÁR
a Tábla úti Táp-termény boltban 

április 3-án kedden.

Előjegyezhető: 
06-30/268-5552-es telefon-

számon vagy személyesen 
az üzletünkben.

Vakcinázott
- kettős hasznú 490 Ft/db

- fehér húshibrid 490 Ft/db

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

Épületek, lakások villamos 
gépészeti szerelését valamint 

elektromos kapunyitók 
telepítését vállalom.

Tel.: 06-20-980-7273

Miskolc, Futó út 70.
46/432-511

TRAPÉZLEMEZ

1.290 Ft/m2-től

www.tetolemezcentrum.hu

Szigetszentmiklósi és 
kunszentmiklósi

ÖSSZESZERELŐ ÜZEMBE 
20 FŐ HÖLGY ÉS 

10 FŐ FÉRFI 
MUNKATÁRSAKAT 

 KERESÜNK
18-45 éves korig.

Fizetés nettó 
200.000 Ft-250.000 Ft-ig!
Szállás, utazás biztosítva.

Jelentkezni a 
06/20-9606-157

telefonszámon lehet.

ACÉLSZERKEZETES

Megrendelés: 06-30/747-7376, 06-30/748-5923
www.bomstal.hu

BOMSTAL GARÁZSOK

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

CSAK

140.000 Ft

*17 színből választhat. Az akció érvényes 2018. május 31-ig. 
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon,

vagy látogasson el honlapunkra.

3x5 méteres garázs horganyzott
vázszerkezet, színes lemez 

155.000 Ft

17 színben

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

99.000 Ft

259.400 Ft

     3x5 méteres 
garázs horganyzott 
vázszerkezettel

t

Kutyakennel 
3x2 m t

3x5 méteres 
színes garázs 
billenő kapuval

t
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MIKSZTAI AUTÓSISKOLA
M, A, B, C, C+E, D KATEGÓRIÁK

CSALÁDI ÉS DIÁK
KEDVEZMÉNY

Vasvár út 49.WWW.MIKSZTAIAUTOSISKOLA.HU

30/9689-756T

Ózdon
az Inkubátorházban /302. terem/

2018. március 19. hétfő hétfő 15:30-kor

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

Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a

TULIPÁN  
100 FT-OS BOLT

Ózd, Vasvár út 54.

GREEN PASS UTALVÁNY  
ELFOGADÓHELY LETTÜNK!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG

Üzletünkben  
már a Norbi

termékek  
is megtalálhatóak!ELFOGADÓHELY

199 Ft
Milka 100g Cherry 259Ft 
 E.ár: 1990Ft/kg

59 Ft
Balaton szelet rum, ét 30g 
75Ft  E.ár: 1966Ft/kg

129 Ft
Star Duó 2-es papírtörlő 
159Ft  E.ár: 65Ft/db

159 Ft
Márka 2l többféle 199Ft 
 E.ár: 79Ft/l

169 Ft
Borsodi sör 199Ft 
 E.ár: 338Ft/l

149 Ft
Kinder T4 179Ft  
 E.ár: 2980Ft/kg

79 Ft
Moments tejes, mogyorós 
ostya 99Ft  E.ár: 1580Ft/kg

69 Ft
Oxxó energiaital 0,25l 99Ft 
 E.ár: 276Ft/l

19 Ft
Strudel 20g piskóta 49Ft 
 E.ár: 1052Ft/kg

399 Ft
Tibi 150g nyuszi  
 E.ár: 2660Ft/kg

310 Ft
Tojás 369Ft E.ár: 310Ft/doboz
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61.900 Ft 88.900 Ft

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

78.900 Ft

+ redőny 16.000 Ft + redőny 22.000 Ft

+ redőny 32.000 Ft Az
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119.900 Ft

Az ózdi székhelyű Randers Kft növekvő csapatába új kollégákat keres az alábbi munkakörökre:

MŰSZAKI  
ELŐKÉSZÍTŐ
Elvárások:

szakirányú végzettség
műszaki rajz ismerete
min 5 éves szakmai tapasztalat

Főbb feladatok:
Árajánlat készítés, anyagbeszerzés,  
kapcsolat tartás, gyártás előkészítés

CO HEGESZTŐ
Elvárások:

szakirányú végzettség
műszaki rajz ismerete
min 5 éves szakmai tapasztalat

Főbb feladatok:
A lakatosok által előkészített 
munkadarabok készre hegesztése

LAKATOS
Elvárások:

szakirányú végzettség
műszaki rajz ismerete
min 5 éves szakmai tapasztalat

Főbb feladatok:
Szerkezet összeállítás

Amit kínálunk:
főállású munkakör
a régióban versenyképes jövedelem
hosszú távú biztos munkahely

MŰSZ AKI ELŐKÉSZÍTŐ – 
CO HEGESZTŐ – L AK ATOS

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 2018. március 31-ig 
randerseger@gmail.com e-mail címen lehet.

�������

REGGELIZTETŐ 
SZAKÁCSOT

Szilvásváradi 
La Contessa Kastélyhotel 

tapasztalattal rendelkező

keres
azonnali kezdéssel. 

Fényképes önéletrajzokat az 
info@lacontessa.hu 
email címre kérjük küldeni.

�������

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
40.000 Ft belépési bónusz  
minden új dolgozónknak!

Minőségellenőr 
munkatársakat 

keresünk fém autóipari termékek ellenőrzésére. 

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

Jelentkezz még ma!
e-mail: munka@minosegellenorzes.com
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Gyógyszálloda

Hajnal Hotel*** 
3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.

Tel.: 06-49/505-190
info@hajnalhotel.hu www.hajnalhotel.hu

A csomag tartalma: 
Szállás, svédasztalos reggelivel Félpanziós ellátással 

Zárt parkoló Gyógyvizes medence, úszómedence, gyerekmedence, 
szauna, sókamra, infrakabin, konditerem korlátlan használata  

Új wellness fürdő komplexummal
+ajándék 3D masszázsfotel kezelés Napi egy kancsó lúgosított 

egészségvíz fogyasztása szobánként  Wi� a szálloda egész területén
Hajnal szárny:  27.000 Ft/fő/3 éj
Kikelet szárny: 28.000 Ft/fő/3 éj

+ helyi idegenforgalmi adó 350 Ft/fő/1 éj

4 nap /3 éj
Érvényes: április 2. és április 27. között, 

kivétel, péntek-szombat éjszaka.

Áprilisi 
nyugdíjas
hétköznapok
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Baltanyéllel vágta fejbe. Súlyos, életveszélyes sérü-
léseket szenvedett az a 24 éves ózdi férfi, akit egy 16 éves fiatal fiú 
vágott fejbe egy balta nyelével. A véres összecsapást egy korábbi 
nézeteltérés váltotta ki. A gyanúsított a rendőrségi kihallgatás során 
beismerte tettét. Fotó: police.huSzuper ügyek

Kidőlt, rossz állapo- ■
tú kerítés, repedések 
és omladozó falak. Ez 
a látvány fogadta eddig 
azokat, akik elhaladtak 
a Bartók Béla út 31. 
szám alatti ingatlan 
mellett. A tulajdonosok 
évek óta nem használ-
ják a házat és ennek 
meg is látszik az ered-
ménye.  

A veranda egy része a na-
pokban omlott össze akkor, 
amikor a katasztrófavéde-
lem egyik munkatársa neki-
támaszkodott. Most megkez-
dődött az épület elbontása.

- Egyelőre kézi erővel 
bontjuk le az életveszélyes 
falrészt. Utána a tető lesz le-
bontva teljes egészében. Azt 
is kézi erővel tudjuk majd 
bontani, először a csere-
peket, majd a gerendákat. 
Ezután a tervek szerint le 
lesz fóliázva az épület. Ar-
ról, hogy a tulajdonosok, ho-
gyan döntenek azt még nem 
tudom. Az biztos, hogy le 

kellene az egészet bontani, 
mert belül a falak is telje-
sen meg vannak repedve – 
mondta Bolyky Miklós, mű-
szaki vezető.

A szomszéd már korábban 
is több helyre bejelentette, 
hogy a tűzfalból leváltak a 
téglák és az udvarokra es-
nek, ám eddig nem tudtak 
előrelépni az ügyben. Kifej-
tette, örül annak, hogy végre 
biztonságosan tudják majd 
használni kertjüket.

Az egyetlen szerv, akiknek 
ma már semmilyen jog- és 
hatásköre nincs ilyen eset-
ben az intézkedésre, a városi 
önkormányzat. Mégis az ön-
kormányzat volt az, aki valós 
intézkedést tudott tenni, és 
egy vállalkozó megbízásával 
elbontatta az ingatlannak a 
közvetlen életveszélyt okozó 
részét pár nap alatt.

- Ez a jelenlegi eset ékes 
példája annak, hogy milyen 
problémákat okoz az, ha az 
önkormányzattól feladat és 
hatásköröket vesznek el, hi-
szen az építési hatóság is a 

Járáshoz került évekkel ez-
előtt. Az önkormányzati-
ság az a több évszázados 
modell, amely az emberek-
kel testközelben van, átér-
zi, bőrén tapasztalja az em-
berek problémáit, választói 
kontroll alatt van, öt évente 
számonkérhető. Ezen felül 
még mindig az önkormány-
zat rendelkezik mobilizálha-
tó eszközökkel, pénzügyi for-
rásokkal, amelyeket a közjó 
céljaira tud fordítani. Ez az 
eset kicsiben egy állatorvo-
si ló volt, amely megmutatta 
egyrészt az önkormányzati-
ság erejét, és az új rendszer 

életképtelenségét, hiszen a 
Katasztrófavédelemnek nem 
volt lépési kényszere, anyagi 
fedezet nélkül pedig az illeté-
kes Járási Hivatal sem tudott 
lépni.– tudatta Janiczak Dá-
vid, polgármester.

A szakemberek sorról 
sorra szedték le a veszélyes 
téglákat, majd a tetőszerke-
zetet. Ez nem végleges meg-
oldás, csak az életveszély 
elhárítása. Az ingatlan vég-
ső bontásáról a tulajdonos-
nak kell gondoskodnia, va-
lamint a kifizetett bontási 
költséget is neki kell visel-
nie.                                   SZI 

Mire használjuk fel a  ■
négy napos hosszú hét-
végét?

2018-ban nem lehet pana-
szunk a naptárra, nagyon 
kedvezően alakulnak a mun-
kaszüneti napok. Már az esz-
tendő első hete egy nappal 
rövidebb volt, márciusi nem-
zeti ünnepünk pedig 4 napos 
hosszú hétvégét idéz elő. De 
mivel is töltjük a pluszban 
kapott pihenőnapot?

János (52)
A hosszú hétvégéken álta-

lában kertészkedünk, szépít-
getjük a házat, az udvarát. 
Most is ezt tervezem, bár ez 
nagyban időjárásfüggő tevé-
kenység. Ha eső lesz és hideg, 

akkor marad a meleg szoba, 
ahol egy jó könyv társaságá-
ban múlatom majd az időt. 

Zsolt (43)
Kirándulás, kirándulás, ki-

rándulás. Év közben kevés 
idő jut számunkra családi 
programokra, ezért a hosz-
szú hétvégéket igyekszünk 
hasznosan kihasználni. Vol-
tunk már wellness szállo-
dában, de arra is volt példa, 

hogy csak 1-1 napos kirucca-
násra mentünk. Lillafüreden 
már régen jártunk, idén az 
van betervezve.

Erzsébet (64)
Budapesten él a testvé-

rem, őt látogatjuk meg ezen 
a hétvégén. Nagyon szeretnék 
kimenni a fővárosi ünnep-
ségre, mert fontos dolognak 
tartom megemlékezni múl-
tunk kiemelkedő történelmi 

eseményeiről. Beülünk majd 
egy kávéra, eszünk egy sü-
teményt, sétálunk egy jó 
nagyot. Ez a terv, remé-
lem az időjárás kegyes lesz 
hozzánk. 

Gábor (32)
Semmit nem tervezek a 

hosszú hétvégére. Otthon 
maradok, pihenek. Még 
nincs itt az igazi tavasz, de 
rajtam a jól ismert „tavaszi 
fáradtság” jelei már meg-
mutatkoznak. A plusz pi-
henőnapon alszok egy jót, 
majd lepihenek ebéd után is. 
Délelőtt és délután egyaránt 
megnézek egy filmet, vagyis 
valóban semmittevéssel te-
lik majd a napom.  

SZI - NM

Elhárították az életveszélyt a Bartók úton

Kikapcsolódás vagy házimunka

Az ablakom alatti fákon lakó ma-
darak reggeli zenéje csalhatatlan 
jele annak minden esztendőben, 
hogy akármit is mutat a hőmé-
rő odakint, a március mégiscsak 
egy tavaszi hónap. Igazából nem 
vagyok egyetlen évszak eluta-
sítója sem, de az idén valahogy 
nehezen ment a tél. 
Márai Négy évszakjában a már-
ciusról úgy emlékszik meg: az 
influenzán át gázoltunk feléd. 
Csak mosolygok magamban a 
sorait olvasva, hogy már abban 
az időben sem kímélte az orrfú-
jástól, a láztól, a heteken át való 
betegágyban való fekvéstől az 
embereket a sors a megelőző hó-
napokban. Pedig abban az időben 
organikusan táplálkoztak az em-
berek - nem ismerték még a fast 
foodot - meg mozgásban sem ké-
nyelmesedhettek el, használták 
a lábukat a közlekedésre.
Visszatérve az ablakom alatti 
madarakra, érdekes módon már 
február végén hangoskodtak reg-
gelente, és a hangjuk azóta is 
csak erősödik. Bár a múlt héten 
a mínuszokban még a reményünk 
is felhagyott azzal, hogy valaha 
is kisüt a nap, de a kitartásukat 
hallva csak erősödik bennem az, 
aminek ideje van, az megérkezik 
hozzánk.
Gyerekként szerettem a márciusi 
szelet, amikor még nagyon felöl-
tözve ugyan, de egyre többet le-
hettünk kint az udvaron. Szögli-
geten, ahol éltünk, valahogy más 
ereje volt ennek a szélnek. Piros-
ra fújta az arcunkat, éles volt, 
de benne volt az a frissesség és 
megújulás amit csak a tavasz tud 
megadni. És máig is emlékszem 
az illatára. A kesernyés, de még-
is tiszta illatot valószínű az erdő 
rügyfakadása hozta a levegőbe. 
Bármerre is jártam, bárhol is él-
tem eddig, ezt az illatot sehol 
máshol nem éreztem.
Március idusáról sokszor beszélt 
a nagyapám. Emlékezett arra, 
hogy gyerekkorukban volt idő, 
amikor már mezítláb szaladgál-
tak, és édesanyám is csak erő-
síteni tudta ezeket. Nagymama 
már ez idő tájt újra a patakban 
mosott és a kislibákat is kien-
gedték a fűre.
Mivel kisiskolásként Jókain szoci-
alizálódtam, így cseppet sem le-
pődök meg magamon, amikor azt 
érzem, nekem a március egyenlő 
a szabadsággal és a legromanti-
kusabb ünnepünknek a március 
15-ét tartom.
A héten még a naptár is úgy 
hozta, nemcsak egy nyúlfarknyi 
időnk lehet megérezni az ünnep-
nek és a kikeletnek az erejét. És 
ha jól sáfárkodunk ezzel a hosz-
szú hétvégével, akkor a takarítá-
son, kertgondozáson, wellnessen 
túl jut időnk arra is, hogy feltöl-
tekezzünk a múlt bátorságával, 
és hittel nézzünk saját boldogu-
lásunk felé. 

SZI – Maros Éva

RÚZS

Kikelet



4 2018. március 16.

„Várunk vissza, 
de hiába...

Nem jössz vissza 
többé, 

csak az emléked 
marad meg örökké...”

Fájó szívvel emlékezünk 

TÓTH 
LÁSZLÓNÉ
szül.: Balázs Mária

halálának 
1 éves évfordulóján.
Szerető férje, fi a és 

családja

Fájó szívvel 
emlékezünk 

LESZKOVÁRNÉ
MÁNDI 

ZSUZSANNA
halálának 2. évfordulóján.
Férje és gyászoló családja

„Nem az a fájdalom,
mitől könnyes lesz a szem
Hanem amit viselni kell,

halkan csendesen.”

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

KOVÁCS JÓZSEF
(élt 70 évet)

2017. szeptember 22-én, fél éve
temetésén részt vettek,

sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Szerető felesége,
fi ai és családjuk

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

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

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk
TÓSA LÁSZLÓ

(élt 52 évet)
halálának 9. évfordulója alkalmából.

Bánatos édesanyja, gyermekei Tímea és László
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A 650300 számú Hangony 
Község Tulajdonosi Közössége 
éves beszámoló Közgyűlést tart 
2018. április 13-án 10 órakor a 
hangonyi Nyugdíjas Klubban.

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Bánrévén frekventált helyen eladó 
déli fekvésű, felújított, 3 szobás, 
összkomfortos családi ház (100 m2) 
pincével, garázzsal, melléképü-
letekkel, gyümölcsös kerttel. Érd: 
06-30/464-0735

Bánrévén (közvetlenül a Szlovák 
határ mellett) csendes utcában 990 
m2 telken 80 m2-es összkomfor-
tos  (2 szoba + nappali)  családi ház 
eladó. A házhoz nyári konyha, garázs, 
pince, fúrt kút tartozik. Fűtése gáz-
konvektor + cserépkályha, a meleg-
víz ellátásáról gázbojler gondoskodik. 
Irányár: 3,4 M Ft. Érd: 06-20/260-
9517 hétköznap 17 óra után, hétvé-
gén egész nap.

Családi ház vállalkozásra is alkalmas 
nagy telekkel Szentsimonban eladó. 
Érd: 06-70/387-0977

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, csen-
des utcában van. A ház összkom-
fortos, ami mellett van nyári kony-
ha, pince, fúrt kút, vezetékes víz az 
udvarban is. Érd: 06-30/450-9242, 
06-30/548-1863

Eladó Ózdon a Zalai utcá-
ban igényesen kialakí-
tott 160 m2-es csalá-
di ház külön kerttel. Érd: 
06-70/318-6345

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

60 m2-es családi ház eladó 1,5 
MFt-ért. Érd: 06-20/405-9736 16 
óra után.

l a k á s e l a d á s

Bibó István úton 1,5 szobás, erké-
lyes lakásunkat eladnánk vagy elcse-
rélnénk Újváros téri 1+2 félszobás, 
erkélyes lakásra. Érd: 06-20/662-
4735 délután.

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

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

eladó 48 m2-es öröklakás, I. emeleti, 
2 szobás (külön bejáratú). Érd: Ózd, 
Szabolcs köz 3/B 1/2. 06-20/592-
5608

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

Tehermentes, 2,5 szobás, telje-
sen felújított lakás (ajtó, ablak, járó-
lap) eladó. Irányár: 3,3 MFt. Érd: 
06-20/505-3148

2,5 szobás, I. emeleti lakás a Nem-
zetőr úton májusi költözéssel eladó. 
Érd: 06-30/6655-188

a l B é r l e T e T  k í n á l

a Nemzetőr úton kétszobás panel 
lakás kiadó vagy eladó. Érd: 
06-20/284-6343

Ü d Ü l ő ,  H é T v é g i  H á z

eladó a Bíben völgyben hétvégi telek 
kőházzal. Áram van. Érd: 06-70/231-
4841

Ü z l e T ,  m ű H e l y ,  i r o d a

kazincbarcikán, Egressy út 32. 
szám alatt 73 m2-es üzlethelyiség 
eladó vagy kiadó, bármilyen tevé-
kenységre. Ár: 250E Ft/m2. Érd: 
06-70/348-9339

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

rendkívüli lehetőség! Üres üzlet-
helyiségek (50 és 110m2), valamint 
bejáratott vendéglátó üzletek bérbe-
adók vagy eladók áron alul Ózd bel-
városában. Érd: 06-70/362-2212

J á r m ű

veszÜnk! Készpénzes használtautó 
felvásárlás a Suzuki Kaisernél. Akár 
hitellel terhelt autóját is megvásá-
roljuk. Előzetes információ, és idő-
pont egyeztetés: 30/374-8854 Autó-
inkat megtalálja az interneten: www.
suzukikaiser.hu

suzuki Vitara 1.6 GLX Piros/Fekete 
2015-ös TESZTAUTÓ eladó. Garanci-
ával, valós km futással biztos kézből 
ismert előélettel, legmagasabb fel-
szereltség. Bőr ülések, digitális klí-
ma, navigáció, ülésfűtés, tempomat, 
elektromos ablakok és tükrük, kulcs 
nélküli indítás, alufelni. Irány-
ár 4.199.999,- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

mazda 2 Revolution Top 1.5 2016-
os, újszerű állapot, legmagasabb fel-
szereltség, az elérhető legtöbb ext-
rával felszerelve. Bőrbelső, sáv tartó, 
sávváltó asszisztens, digitális klíma, 
ülésfűtés, esőérzékelő, kulcs nélküli 
indítás, GPS navigáció, érintő kijelző. 
Irányár 4.499.999,- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

Honda CR-V 2.0i Elegance 2010-
es, újszerű állapot, kevés kilométer-
rel, magasan felszerelt, ülés fűtés, 
digitális kétzónás klíma, tempomat, 
alufelni, esőszenzor, végig vezetett 
szervizkönyv. Irányár 3.399.999,- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD 2005-
ös évjárat, rendszeresen karban-
tartott, vonóhorog, elektromos 
ablak és tükör, központi zár. Irány-
ár 499.900.+ ÁFA, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

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

suzuki Vitara 1.6 GL 2016/ 10 hó 
Ezüstmetál, gyári extrákon kívül 
alufelnivel! Klíma, elektromos ablak, 
központi zár, bluetooth kihangosító, 
usb CD lejátszó, törésmentes újsze-
rű állapot! Irányár 3.399.999,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

opel Zafira 1.8 benzin 7 szemé-
lyes 2006-os keveset futott, pano-
ráma tető, klíma, elektromos ablak 
és tükör, vonóhorog, ülésfűtés, köd-
lámpa, magasan felszerelt. Irány-
ár 1.649.999,- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

Hyundai I20 1.25 benzin 2014-es 
évjárat, keveset futott 3 ajtós, garan-
ciális, klímás, elektromos ablak, köz-
ponti zár, tolató radar, ülés fűtés, 
végig vezetett szervizkönyv. Irány-
ár 2.190.000,- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

Toyota Aygo 1.0 X, 2016/10 hó 
nagyon kevés kilométerrel, új álla-
potban, magasan felszerelt, alufelni, 
elektromos ablak, tolató kamera, 7” 
érintő kijelző, telefon kihangosítás, 
nappali fény. Irányár 2.549.000,- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
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 
extra. Kevés kilométerrel. Irány-
ár 1.490.000,- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

opel Tigra TT 1.4 benzin 2005-
ös cabrio, nagyon szép megkímélt 
állapot, kevés kilométerrel, veze-
tett szervizkönyv, klíma, elektromos 
ablak, nyitható keménytető. Irány-
ár 1.099.999.-hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

Fiat Linea 1.4 T-Jet 2009-es, Klíma, 
elektromos ablak, kevés kilométerrel, 
szép állapotban, végig vezetett szer-
vizkönyv. Irányár 1.399.000.-hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

eladó jó állapotban lévő Babetta kis-
motor, ugyanitt tárcsás mosógép. 
Érd: 06-30/247-4349

Ford Transit 2011. évjárat, 9 sze-
mélyes, szép, megkímélt állapot-
ban 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 1.7 CDTDI 2012-es évjá-
rat, 7 személyes, sok extrával, újsze-
rű állapotban, friss műszakival eladó. 
Érd: 06-70/600-3330

renault Espace 1.9dTi 7 személyes, 
manuális klíma, 4 légzsák, 2 elektro-
mos ablak, vonóhorog, 2001-es évjá-
rat, műszaki 2018. 09. 18-ig. Irányár: 
499.000 Ft. Érd: 06-70/351-3056

r é g i s é g

Antik bútort, porcelánt, 
festményt, pipát, játékot, 
könyvet, vásznat, ezüs-
töt, órát, fegyvert, érmét, 
katonai-népi-egyházi tár-
gyat, teljes hagyatékot 
vásárolok korrekt áron. 
Kérem hívjon bizalom-
mal! Ingyenes kiszállás 
becsületes értékbecslés. 
Érd: 06-30/486-3578

Gyűjtő, szakképzett 
műtárgybecsüs magas 
áron vásárol régiséget, 
bútort, festményt, por-
celánt, ezüsttárgya-
kat, hagyatékot. Érd: 
06-46/348-436, 06-20/388-
7997

magángyűjtő vásárol: öreg állvá-
nyos varrógépet, játékot, könyveket, 
képeslapot, diavetítőt, régi pénzeket, 
iratot, öreg autót, motort, kerékpárt, 
ezek alkatrészeit, rádiót, hagyatékot, 
Rima, Acélgyári relikviát. Bármi érde-
kelhet. Érd: 06-30/912-9916, antik-
limlom@gmail.com

vásárolok készpénzért régi bútoro-
kat, dunnát, párnát, házi szőtteseket, 
zsákot, népviseleti ruhákat, hagyaté-
kot. Érd: 06-70/217-3347

á l l a T

Hízó, sertés eladó. Szállítás megold-
ható! Érd: 06-30/853-9199

malac, süldő eladó. Érd: 06-30/411-
4093

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

vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 
650 Ft/db. Érd: 06-20/204-2382

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, hasított tűzifa számlával 
14.000 Ft/m3 kiszállítással. Érd: 
06-70/561-3996

akciós, konyhakész tűzifa 12.500Ft/
m3-től. Cser, tölgy, bükk, akác. 
Gyors, megbízható házhoz szállítás. 
Számlával és szállítólevéllel. Érd: 
06-20/958-6233 AA5946453

konyhakész tűzifa erdészet-
től ömlesztve 345×215×83 (6 m3) 
raktérben. Érd: 06-30/964-9571 
AA5947746
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Az oldal Ózd Város Önkormányzata támogatásával készült.

Hatmillió forintból  ■
újították fel az Újváros 
Téri Óvoda teljes elekt-
romos hálózatát. 

A kivitelezés során a villa-
mosvezetékek korszerűsítése 
mellett a kapcsolók és a világí-
tótestek cseréje is megtörtént. 
A korábbiakkal ellentétben, 
nem csak energiatakaréko-
sabbak az új armatúrák, de 
nagyobb fényt is bocsájtanak 
ki. Így a  közlekedők, öltö-
zők, foglalkoztató helyiségek 
és a tornaszoba fényforrásai-
nak,  valamint kapcsolóinak 

a korszerűsítése is megtör-
tént. A régi rendszer már tel-
jesen elavult volt, ezért vált 
fontossá az átalakítás. A be-
ruházás költségeit Ózd Város 
Önkormányzata biztosította 

a fenntartó Ózdi 
Városüzemeltető 
Intézmény szá-
mára. A mun-
kálatok keretein 
belül október-
ben az Árpád 
Vezér Úti Óvodá-
ban sikerült egy 
évek óta fennál-

ló problémát is megszüntet-
ni. Ott a tető részleges cseré-
je történt meg, másfél millió 
forint ráfordítással, így meg-
szüntetve az épület minden-
napos beázását. 

A dunaújvárosi diák- ■
olimpiai országos dön-
tőben ózdi versenybí-
rók is segédkeztek. 

A 2012-ben Ózdon rende-
zett játékos sportverseny di-
ákolimpia országos döntője 
olyan jól sikerült, hogy az-
óta minden évben meghív-
ják erre az eseményre az óz-
di szervezőket, legyen az az 
ország bármely részén. Ez 
a szakmai elismerés idén is 
megismétlődött, mert a du-
naújvárosi országos dön-
tőről sem hiányozhattak a 
helyi sportszakemberek. 
Az ország legjobb nyolc 

csapatának versenyében öt 
ózdi versenybíró járult hoz-
zá, hogy sportszerűen, ma-
gas szakmai színvonalon 
bonyolódjon le a megméret-
tetés. Tusay Ágnes, Nagy Ni-
koletta, Kormos József pá-
lyabíróként, Ivády Csaba 
játékvezetőként, Vanczák 
Attila jegyzőkönyvveze-
tőként segítette a sikeres 
eseményt. 

Ózdról a legeredménye-
sebben a Bolyky Tamás Ál-
talános Iskola csapata sze-
repelt a sorozatban, amelyik 
a megye harmadik legjobb 
gárdája lett.

Új buszmegállót ala- ■
kítottak ki a Csépányi 
és Lam út keresztező-
désében. 

A munkálatok már több he-
te elkezdődtek, de az időjárás 
miatt a megvalósítás váratott 
magára. Korábban a sárban 
kellett várakozniuk az uta-
soknak a város ezen részén. 
A kivitelezés a terület képvi-
selőjének keretéből valósul-
hatott meg, ugyanis Fidrus 
Péter felfigyelt a problémára 
és forrást is biztosított az el-
képzeléshez. Eddig egy szint-
ben volt az útburkolattal a 

megálló. A tizenhét méte-
res szakaszra három és fél 
köbméter betont használ-
tak fel a városüzemeltetés 

munkatársai. A betontalap-
zat segítségével könnyebben 
tudnak majd fellépni az uta-
sok a buszra.

Ózdi bírók a diákolimpián

Újra együtt
Három év után újra  ■

összevonták a Start-
program Irodát az Ózdi 
Városüzemeltető Intéz-
ménnyel.   

Egy korábbi belügymi-
nisztériumi döntés értelmé-
ben az önkormányzat bizo-
nyos forrásokat csak abban 
az esetben tudott kihasznál-
ni, amennyiben külön irodát 
üzemeltet, valamint csak ak-
kor tudtak úgynevezett start 
programokat indítani, ha a 
város nyújtotta be a pályá-
zatot. Az aktuális kiírásokon 
való hatékony és sikeres rész-
vétel érdekében 2015-ben lét-
rehozták – az egykori Város 
és Sportlétesítmény Üze-
meltető Intézményből (VSI) 

való kivonással – a Startprog-
ram Irodát. Azóta a jogsza-
bály módosult, így újra egy 
intézmény alatt dolgozhat-
nak, így a testületi döntés ér-
telmében idén március else-
jétől újra egyesítették a két 
intézményt, így minden fel-
adatot közösen visznek to-
vább. Ez a beolvadás formá-
lisnak is tekinthető, hiszen 
eddig is folyamatos munka-
kapcsolatban volt egymással 
a két egység, viszont gazda-
ságossági szempontból kifi-
zetődőbb lesz és jobban ösz-
sze tudják majd hangolni a 
munkavégzést.

Elektromos korszerűsítés 

Biztonságosabb buszváró

Szuper ügyek
Második alkalommal  ■

vett részt Milánóban a vi-
lág egyik legnagyobb fo-
tográfiai vásárán a 
Mizerák Alapítvány. 

Az ózdi fotóművész ha-
talmas hagyatékából olyan 
képeket válogattak, amely a 
szebbik nemről szól, humo-
rosan bemutatva a női lét ab-
szurditását. A fotók olyan si-
keresek, hogy már egy utazó 

kiállítás létrejöttén dolgoz-
nak a gyűjtemény gondozói. 
Mizerák István képei hama-
rosan Rómában, Torinóban, 
Firenzében és Bresciában is 
láthatóak lesznek. A ózdi va-
lóságot felvonultató fotókat 
megtekintette a milánói fő-
konzul is, sőt a főkonzulátus 
támogatja a Mizerák Alapít-
vány olaszországi munká-
ját is.

Ózdi fotók Milánóban

Alapkőletételi ünnepség. Az M30-as autópálya Miskolc – Tornyosnémeti 
közötti szakasz megvalósításának alkalmából alapkőletételi ünnepséget tartottak márci-
us 12-én az Arnótot Sajópálfalával összekötő országos közút mellett. Beszédet mondott 
Homolya Róbert közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. 
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folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és hátrányokat a  Megrendelőre hárítja. 

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Kos - Minden erejével egy 
bizonyos problémát szeretne 
megoldani és ezért bármire 
képes. Az első és legfontosabb 
feladat, hogy felmérje, mi 

akadályozza tervei vagy álmai meg-
valósulását. Lehet, hogy egyszerűen nem 
reális, amit kitalált, de ebben az esetben 
sem kell elvetni, csak gondolja újra!

Bika - A következő napok-
ban olyan döntéshelyzet elé 
kerülhet, amikor nem képes 
megállapítani, mi helyes, illetve 
helytelen. A legjobb, amit tehet, 

hogy hallgat a megérzéseire, hiszen 
mindig is törekedett arra, hogy mindenből 
a legjobbat hozza ki és sose ártson 
másoknak.

Ikrek - Mostanában az az 
érzése, hogy Ön haladna előre, 
de mások folyton megaka- 
dályozzák benne, mintha szán- 
dékosan próbálnák vissza- 

tartani és sajnos nincs kizárva, hogy bár 
szeretik és jót akarnak Önnek, talán kicsit 
tényleg féltékenyek is. De nem éri meg 
azért összeveszni velük.

Rák - A bolygók kedvező hát-
teret adnak vállalkozásához. 
Most lehetősége van meg-
újulni. A szabályokat azon-
ban nem hagyhatja figyelmen 

kívül! Érdemes lenne most a külsején 
is radikálisan változtatni. Próbáljon ki 
egy merőben új, Öntől nem megszokott 
stílust! Meglátja, hódítani fog vele!

Oroszlán - Olyan kellemetlen 
meglepetésekkel kezdődhet a 
hét, amelyek a karrierjével 
kapcsolatosak. Aztán fordul a 
világ. Szakmájában elismerik 

és még az is megtörténhet, hogy aki 
korábban ellenségesen viselkedett, netán 
kitette a szűrét, most számít a tehet-
ségére és a szaktudására.

Szűz - Önnek általában nem 
esik nehezére a veszekedés, 
mostanra azonban már szinte 
belefáradt abba, hogy valaki 
a szomszédságában folyama-

tosan kötözködik Önnel. Azért is jól teszi, 
ha ismét a sarkára áll, mert ha csak egy 
kicsit is meghátrál, az „ellenség” képes a 
háza ajtajáig üldözni Önt. 

Mérleg - A héten tényleg nem 
mindegy, hogy melyik lábbal 
kel fel. Az sem lényegtelen 
azonban, hogy kivel találkozik. 
Ha túl sok olyan ismerőse van, 

akik az örökös panaszkodásukkal már 
nyomasztóan hatnak Önre, akkor a leg-
jobb, ha mostanában messziről elkerüli 
őket. Törekedjen harmóniára!

Skorpió - Kényes konstellációk 
kísértik. Ha úgy áll a helyzet, 
hogy elvesztette valakinek a 
bizalmát, akkor jobb lenne 
azt mielőbb visszaszereznie. 

Jobban teszi, ha megnyílik és mondhatni 
őszinte vallomást tesz, ami nem csak 
Önnek tenne jót, de akár még a kapcso-
latukat is megmentheti vele.

Nyilas - A napokban, sajnos 
meg kell tapasztalnia, milyen 
is egyedül boldogulni. Ugyanis 
szerettei, barátai sem tudnak 
vagy lehetnek a segítségére, így 

egymagának kell megküzdenie bizonyos 
dolgokkal. A legjobb, amit tehet, hogy 
igyekszik a megérzéseire és a legjobb 
tudására hagyatkozni.

Bak - Ez az Ön hete, még ha 
apróbb nehézségekkel indul 
is. Pár nap után azonban talán 
élete legszebb időszaka veszi 
kezdetét. Mély nyugalmat érez, 

ami ugyanakkor óriási tetterővel jár 
együtt. Határozottan alakítja maga körül 
a történéseket és senki sem kérdőjelezi 
meg, amit Ön mond vagy tesz.

Vízöntő - Már van tapaszta-
lata a pénzügyek terén, főleg, 
ami a rokonságával kapcso-
latos. Talán kölcsön adott egy 
összeget, vagy tárgyat valaki-

nek, akiben aztán csalódnia kellett. 
Szerencsére most fordul a kocka: vissza-
kaphatja a kölcsönt. Érdemes most meg-
állni és értékelni a helyzetét. 

Halak - Most kellene úgy bán-
nia a többiekkel, mintha hímes 
tojások lennének. Előfordulhat 
fertőzés vagy lázas meg-
betegedés is, ezt megelőzendő 

töltse fel házi gyógyszertárát és vigyáz-
zon, hogy ne fertőzze meg környezetét. 
Ha dühös, vagy csalódott, próbálja meg 
indulatait megfelelően kezelni.

 HOROSZKÓP 12. HÉT (2018. március 19-től március 25-ig)

konyhakész, kalodás tűzifa számlá-
val 11.000Ft/m3. Ingyenes kiszállítás. 
Érd: 06-70/590-4645, 06-30/550-
3930 AA-5917776

Tavaszi akció! Dió, kocka, darabos 
szén közvetlen a bányától. Gyors 
kiszállítás, akár hétvégén is. Továb-
bi információ: 06-70/545-7791

e g y é B  e l a d á s

agancsvásár! Hullott szarvasagan-
csot 7.000 -18.500 Ft/kg-ig, trófeá-
kat 100.000 Ft/db-ig vásárolok enge-
déllyel. Érd: 06-30/611-3866

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

eladó kb. 400 db új tetőcserép, 
centrifuga, mosógép, kályha, autós 
rádió, régi típusú TV. Érd: 06-30/418-
7075

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

eladó PC, 4 sebessséges Sim-
son Enduro, 400-as abrikter, kis-
traktorhoz sorkihúzó (3 soros). Érd: 
06-20/371-0500

eladó prés, szőlődaráló, kerti kapa, 
szőnyegek, zsúrkocsi, előszoba-
fal, káposztás hordó, olajsütő. Érd: 
06-30/7878-122

Használt bútorok, ágyak, hűtők, 
gáztűzhelyek stb. kaphatók. Érd: 
06-30/813-1423

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

lábon álló 15 méter magas, két-
ágú, egyenes törzsű diófa eladó. 
Érd: +36-20/330-2203

olcsón eladó szobakerékpár, alak-
formáló edzőgépek, régi Singer var-
rógép. Érd: 06-30/435-7405

e g y é B  k e r e s é s

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

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

Flippereket vásárolok akár 
működésképtelen állapot-
ban is. Érd: 06-30/644-
4486

s z o l g á l T a T á s T  k í n á l

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 
teherautóval, rakodással. 
Berki Viktor 06703619566 
www.ozdifuvaros.eu

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

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

rása-FesTés! Teljes körű lakás-
felújítás, PVC, tapéta, laminált pad-
ló, mindenféle kőműves munka, lép-
csőházak festése, homlokzatszigete-
lés. Érd: 06-30/793-0887

Tűzifa fuvarozása, vala-
mint beszerzésében segí-
tek megbízható fuvar. Érd: 
06-20/529-7719

Tv-JavíTás. Osváth Csaba 
06-30/998-1361, 06-48/474-250

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

á l l á s

alkalmazoTTaT felvesz ingatlan-
iroda fő vagy másodállásban (alap-
bér+ jutalék). Érd: 06-30/334-5262

Autószerelő munkatár-
sat keresünk karban-
tartási munkára. Jelent-
kezés 30/9289-740 
telefonszámon.

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

doHányBolTBa keresünk eladót 
Ózdon! Jelentkezni fényképes önélet-
rajz elküldésével az allas.ozd.trafik@
gmail.com e-mail címen lehet.

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

gyakorlattal rendelkező nehézgép-
kezelőt keresünk Job kombinált rako-
dóra. Érd: 06-30/608-2097

KFT. keres azonnali kez-
déssel CO-hegesztőket 
és szerkezet-lakato-
sokat Nagykanizsára. 
Nettó:1500.-Ft órabér. 
Szállítás, szállás, napi 
előleg megoldott. Érd: 
06-30/681-9655

munkatársat keresünk ruháza-
ti nagykereskedés részére betaní-
tott ruhaválogatói/eladói munkakör-
re. Jelentkezni fényképes önéletrajz-
zal a leticia13@t-online.hu e-ma-
il címen lehet.

ruházati nagykereskedés részére 
rakodó, raktáros munkakörre mun-
katársat keresünk B kategóriás jogo-
sítvánnyal. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal a leticia13@t-online.
hu e-mail címen lehet.

szépségszalonban kiadó hat fod-

rászhely. A szalonban 2 kozmetikus 

és 1 manikűrös dolgozik. Az asztalok 

mérőórával vannak ellátva, meleg víz 

használatot napkollektor segíti. Vár-

juk a fodrászok jelentkezését. Érd: 

+36-20/956-7947

Térburkolási munkákhoz keresek 

segédmunkásokat. Érd: 06-30/420-

6914

18-35 év közötti, érettségivel és szá-

mítógépes ismerettel rendelkező férfi 

kollégát keresünk eladói munkakörbe 

az ózdi Diego áruházba. Jelentkezni 

személyesen, fényképes önéletrajz-

zal az üzletben lehet.

70 éves férfi (holokauszt túlélő) gon-

dozót keres, aki a háztartásában is 

besegít. Érd: 06-48/448-162
o k T a T á s

korrepetálást vállalok matematiká-

ból és fizikából általános és közép-

iskolások részére, valamint német 

nyelvből alapfokon. Érd: 06-30/577-

5495
T á r s k e r e s é s

70 éves férfi ózdi partnert (nőt)  

keres alkalomra 50-80 között. Tel.: 

06-20/294-5029
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HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

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

MÁTÉ ÉS TÁR S AI

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

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

KŐMŰVES MUNKÁK 
ANYAGBESZERZÉSSEL,
SZEMÉT ELSZÁLLÍTÁSSAL! 

0000000��
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VILLANYSZERELÉS 
egyéb elektromos javítás

hétvégén is!
Érd: 06-30/301-0215

45
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Kiemelt bérezéssel 
GÉPKEZELŐKET ÉS 
KARBANTARTÓKAT 
keres a borsodnádasdi PLES Zrt.
Jelentkezéshez küldje önéletrajzát az 

info@ples.hu címre.

45
37

94

Ózdon működő víz-gáz-fűtés
szerelvény szaküzletbe
ELADÓ MUNKATÁRSAT 

keresünk.
Tel.: 06-20/270-0768

45
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Gránit és műkő 
síremlékek

Felújítások, fedlapok készítése
Laczka Pál az ipar okleveles kiváló mestere

Tel: 06-48/471-876
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!

Nyitva: H-P 8:30-16:30 Szo 9:00-12:00ig
Tel: 06-48/470-677

Apró és keretes hirdetéseit is 
feladhatja a PEPPI JÁTÉKBOLTBAN
Városház tér Szolgáltatóház földszintjén!
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Cégünk precíz, önálló munkavégzésre alkalmas

IRODAI ASSZISZTENST
keres.

Főbb feladatok, munkák: 
Kapcsolattartás és folyamatos kommunikáció (írásban és • 
szóban is) a német partnerirodával.
Kapcsolattartás, egyeztetés, információ csere a német • 
építésvezetőkkel.
Szállásfoglalás a német munkaterületeken.• 

Az álláshoz tartozó elvárások: 
Kommunikációképes, magabiztos német nyelvismeret, • 
írásban és szóban egyaránt
Jó kommunikációs készség• 
Csapatszellem• 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 
Hasonló feladatkörben szerzett munkatapasztalat• 

Amit kínálunk: 
Igényes, modern munkakörnyezet• 
Fiatalos, lendületes csapat• 
Stabil, dinamikusan fejlődő üzleti háttér• 

Szükséges nyelvtudás:
Német - Középfok/kommunikációképes szint• 

Fényképes önéletrajzát a 
allas@wamamont.eu
e-mail címre várjuk.

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

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

AZ EGYIK LENCSÉT 
AJÁNDÉKBA ADJUK!

szemorvosi vizsgálat  minden pénteken (komlett 
szemüvegkészítés esetén) computeres látásvizsgálat minden nap!INGYENES Bankkártya és egészségkártya elfogadó hely./luxoptozd

Egyes prémium kategóriás 
multifokális szemüveg vásárlásakor 

Ak
ció
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ciu
s 0

1-m
áju

s 3
1-i

g

rvosi vszemor
szemüvegINGYENES szemorGYENES

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS

Jelenlegi AKCIÓINKRÓL érdeklődjön üzletünkben!

vizsgálat  minden pénteken (komlett
s esetén) computeres látásvizsgálat minden

vizsgálat minden pénteken (komlett

AJÁNDÉK

A Conto Bér-Audit Kft. könyvelő 
munkakörbe 

MÉRLEGKÉPES 
KÖNYVELŐ 

munkatársat keres.
Jelentkezni önéletrajzzal 
Ózd, Munkás út 11. szám 

alatti irodánkban, illetve a 
contokft@gmail.com 
e-mail címen lehet.

F i z e t é s  m e g e g y e z é s  s z e r i n t !

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!

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

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

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

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!

Tűzifa fuvarozás 
kedvező áron
0620 5297719

Kedves Leendő 1. osztályos Tanulók ! 
Kedves Szülők!

Szeretettel hívunk és várunk minden 
nagycsoportos óvodást és szüleiket  

„ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA” című projektre  
2018. március 20-án kedden.

2. órában  Nyílt napra az első osztályokhoz. 

Beiratkozás iskolánkban  az 1. osztályba  április  12-13.
( csütörtök-péntek)  8 és 19 óra között.

MINDEN   ÉRDEKLŐDŐ GYERMEKET, SZÜLŐT  SZERETETTEL VÁRUNK 
A PROGRAMOKRA és ISKOLÁNKBAN AZ 1. OSZTÁLYBAN !  

Találkozás a Szülőkkel  márc. 26-án az óvodában 
Filmvetítés az iskoláról, tankönyv bemutató.

Akadályversenyre   MESEORSZÁG VÁRAIBA címmel  
március 22-én  13 órától. 

Ahol  interaktív foglalkozások, játék, angol foglalkozás, 
sport  bemutatók (pingpong )  hangszeres előadás  várja a 

nagycsoportos óvodásokat  és szüleiket. 

REDŐNY, RELUXA
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK stb.

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

50
%

FEHÉR ÖKÖR KISVENDÉGLŐ

�Március 19. hétfő
Hamis gulyásleves
Zöldborsófőzelék, tükörtojás

�Március 20. kedd
Köménymagleves
Rántott szelet, rizibizi

�Március 21. szerda
Tárkonyos csirkeraguleves
Túrós kocka

�Március 22. csütörtök
Karalábéleves
Töltött káposzta

�Március 23. péntek
Csontleves
Bakonyi tokány

�Március 26. hétfő
Gombaleves
Rakott kelkáposzta

�Március 27. kedd
Tejfölös karfi olleves
Sült oldalas, burgonya, párolt káposzta

�Március 28. szerda
Zöldségleves
Burgonyafőzelék, pörkölt

�Március 29. csütörtök
Jókai bableves
Derelye

�Március 30. péntek
Konyha zárva!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!!!
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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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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.huTel.: 06/20-250-2656

PALACKOS

GÁZ

Csörgessen 
meg, mi 

visszahívjuk!

KISZÁLLÍTÁS 
OLCSÓN!

4295 Ft
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