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DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték-szerelés!

Ózd 12. hét

Egy újabb mérföldkőhöz ér-
kezett az ózdi hős zenei pá-
lyafutása. Majoros Péter és 
Széki „Curtis” Attila zsúfolá-
sig megtöltötte a Papp Lász-
ló Budapest Sportarénát. 
/5. oldal

Majka az Arénában

Sporttörténelmi pillanat. A Spartan Kupa történetében először láthattak 
az érdeklődők hölgyeket küzdeni az ózdi gálán. Lázár Viktória (balra) és Nedőczy Anna 
bemutató jelleggel, K1 szabályrendszer szerint mérkőzött meg egymással.

Európá-
ban a 
nyári idő-
számítás 
m á r c i -
us utol-
só vasár-
n a p j á n 
kezdődik, 
és októ-
ber utol-
só vasárnapjáig tart. Emiatt min-
den évben más dátumra esik, de 
az időpont mindig ugyanaz: ok-
tóberben 3 órakor vissza kell ál-
lítani, márciusban 2 órakor előre 
kell tekerni az órákat. Idén már-
cius 25-én kell majd átállítani az 
órákat. 
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3600 Ózd, 
Vasvár u. 35/A; 

ablakvilag@gmail.com
Nyitva: H-P 9:00-16:00-ig, 

Szo. 9:00-12:00-ig

www.ablakvilag.com
�: +36-30/365-85-21

TAVASZI AKCIÓK!

Acél biztonsági ajtó: 72.000 Ft-tól
Műanyag bej. ajtó: 98.000 Ft-tól

90x150 Bny ablak:  44 300 Ft
120x150 Bny ablak:  51 700 Ft
210x240 erkély:  107 000 Ft

Fa nyílászárók, redőny, reluxa, szúnyogháló és kiegészítők.
M e g h i b á s o d o t t  ny í l á s z á r ó k , 

r e d ő n y ö k  j a v í t á s a !
I n g ye n e s  h e l ys z í n i  f e l m é r é s  (Ózd és vonzáskörzetében.)

Az ár tartalmazza a párkány, takaró, bontás, beépítés költségét.

M e g b í z h a t ó  m i n ő s é g ,  e g y e d i  m é r e t e k. 
K é r j e  a j á n l a t u n k a t .

Eredetiség vizsgálat a hét minden napján!

Gépjárművek 
biz tosítás kötése

Műszaki vizsga
NYÁRI GUMI AKCIÓ!

•  goodyear • dunlop • fulda és egyéb márkák

AUTÓMENTÉS

Adóbevallások 
elkészítését vállalom! 

BALOGHNÉ LÍVIA
06-70/2323-119

BNELIVI68@GMAIL.COM

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.

A Filó üzletházban
MEGNYITOTTUNK!
FEHÉRNEMŰK, NŐI, FÉRFI, GYERMEK 
RUHÁZATI CIKKEK, CIPŐK, TÁSKÁK, 
JÁTÉKOK, AJÁNDÉKOK

Szeretettel várjuk 
Vásárlóinkat!

15%
SSzeretettel várjuk 
Vásárlóinkat!

kedvezménnyel 
kapható 
a kupon 

bemutatásával
március 23-31-ig!.

�

�

Jia Jia Divatáruház
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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

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 
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SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS

Jelenlegi AKCIÓINKRÓL érdeklődjön üzletünkben!

vizsgálat  minden pénteken (komlett
s esetén) computeres látásvizsgálat minden

vizsgálat minden pénteken (komlett

AJÁNDÉK

SZEMORVOSI VIZSGÁLAT 
március 31. szombat

Unod a menzás ízeket?
Mesterszakácsunk friss alapanyagok felhasználásával 

gondoskodik a házias ebédről!

www.ambarpizzabar.hu
30 / 700 66 02

Rendelésfelvétel, előző nap 11:00 -ig!
Kérjük, hogy minden ételt amit nem fogyaszt el azonnal, hűtve tárolja!  Az általunk elkészített 

ételek minőség megőrzési ideje: a tárgynap vége. A változtatás jogát fenntartjuk!
Az esetlegesen előforduló allergén összetevőkről érdeklődjön a 30/318-8831 -es telefonszámon!

Március 26., hétfő
- Tejfölös gombaleves
- Kelkáposzta főzelék sertés pörkölttel
Március 27., kedd

- Csurgatott tojásleves
- Temesvári sertésszelet párolt rizzsel
Március 28., szerda

- Zöldséges fehérbab leves
- Sonkás kocka reszelt sajttal
Március 29., csütörtök

- Tyúkhúsleves csigatésztával
- Paprikás krumpli füstölt kolbásszal
Március 30., péntek

- Zöldborsóleves
- Malacpörkölt lecsósan tarhonyával
Március 31., szombat

- Csirkepaprikás makarónival

Április 2., hétfő
- Májgaluska leves 
- Zöldbab főzelék sertés vagdalttal
Április 3., kedd

- Tavaszi zöldségleves
- Csikós tokány főtt tésztával
Április 4., szerda

- Tejfölös bableves füstölt csülökkel
- Diós tészta
Április 5., csütörtök

- Fahéjas almaleves
- Majorannás csirkecomb burgonyapürével
Április 6., péntek

- Tejszínes kelbimbó leves
- Francia rakott burgonya reszelt sajttal
Április 7., szombat

- Rántott gombafej párolt rizzsel és 
tartárral

–

Menü saját ételhordóval hétköznap: Helyben kimérve 700 Ft; Kiszállítással 800 Ft / adag
Menü saját ételhordóval szombaton: Helyben kimérve 600 Ft; Kiszállítással 700 Ft / adag
Ételhordó nélkül a csomagolási díj 100 Ft
Egy hónapos előfi zetéssel minden menü ára 50 Ft -al kedvezőbb!

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. Április 9., hétfő 15:30-kor

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

Éljen a 

lehetőséggel!aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

„ABIGÉL” MŰVÉSZETI ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, 
SZAKGIMNÁZIUM, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

3600 Ózd, Bolyki főút 13. Tel.: 06/20-276-0620
e-mail: abigelozd@gmail.com; www.abigelsuli.hu

Tanulj tovább az Abigél 
Többcélú Intézményben!

Felvételt hirdetünk 2018/2019-es tanévre a következő szakokon:

általános kerettanterv szerint• 
műkörmös fakultációval• 

belügyi rendészeti • 
fakultációval

GIMNÁZIUM:

FELZÁRKÓZTATÁS

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS:

4 évfolyamos gimnáziumi képzések:

Bányaművelő (külszíni bányászat)

színjáték, tánc, zene, képzőművészet  

Esti tagozatos általános iskolai képzés 16 éven felülieknek (5-8. évfolyam)
Kétéves érettségi vizsgára felkészítő képzés

A tanulmányi területekre a felvétel az általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. évfolyam 
félévi tanulmányi eredményei alapján történik.

�: 06/20-276-0620, 06/30-304-2724, 06/30-606-4350

Ózdi partnerünk számára 
melegüzemi betanított munkára 

gépkezelőket keresünk.
Érdeklődni: 70/637-4810, 70/440-3578
ugyfelszolgalat@humanexistence.hu

https://www.facebook.com/www.humanexistence.hu/
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Ittas sofőrök. Újabb négy ittas sofőrt vontak ki a közúti forgalomból megyénk 
rendőrei. A vétkes autóvezetők a közúti ellenőrzések alkalmával akadtak fenn a rostán. 
Három személynek elvették a vezetői engedélyét, a negyedik férfi azonban nem rendel-
kezett ilyennel. Szuper ügyek

Március 14-én este az  ■
Olvasó Színháztermé-
ben már egy talpalatnyi 
hely sem volt, ahova le 
lehetett volna ülni, olyan 
sokan voltak kíváncsiak 
az ÓMI Zenés Színház 
ősbemutatójára. 

Az előadás végén állva tap-
soltak a nézők, hiszen hatal-
mas sikert aratott a Nemze-
tiszín Pántlikák című zenés 
történelmi dráma. A két fel-
vonásos mű szövegkönyvét 
és dalszövegeit is Szaka At-
tila írta meg. 

- Szégyen ide vagy oda, én 
végigsírtam az első előadást  
– mondta Szaka Attila, a da-
rab írója. – Kijött belőlem a 
feszültség, kijött belőlem 
részben a fáradtság is, illet-
ve elsősorban az, hogy az 
utóbbi hónapok megfeszített 
munkája, ami alapján meg-
próbáltunk a történetbe éle-
tet lehelni, az most megszü-
letett és megvalósult, és ez 
egy nagyon-nagyon jó érzés 
volt legbelül. 

Ózdon március 15-én dél-
előtt emlékeztek a szabadság-
harc hőseire. A rendezvény a 
központi nagyparkolóból a 
Petőfi térre induló lovas felvo-
nulással kezdődött. Janiczak 
Dávid polgármester köszön-
tőjében hangsúlyozta, hogy 
manapság is mennyire fontos 
a sajtó szabadsága. 

- Ezen a napon 1848-ban 
így hangzott az első pont: kö-
veteljük a sajtó szabadságát, 
a cenzúra eltörlését. Hogyan 
működik ma a sajtószabad-
ság? Ma már nincsen cenzúra. 
Nincsen, mert az elmúlt évek-
ben a média túlnyomó része 
egy érdekkör köré csoporto-
sult. A sajtó pedig kiszolgálja 
fenntartóinak érdekeit. Min-
dent elsöprő hazugságokkal, 
rágalmakkal, érzelmi kapcso-
lók mantrázásával biztosít-
ják, hogy a magyar gondo-
latában se lehessen szabad 
– mondta Janiczak Dávid, 
polgármester.

Az ÓMI Zenés Színház, az 
Ózdi Néptánc Egyesület és a 

Szabad Szombat Táncegyüt-
tes közös ünnepi műsorral 
kápráztatta el a megjelente-
ket. A hagyományhoz híven 
most is koszorúzással zárult 
az ünnepség, amelyet ágyú-
dörgés foglalt keretbe. 

Ahogy minden évben, a 
csépányiak idén is megem-
lékeztek az 1848/49-es for-
radalomról és szabadság-
harcról. Az Ózdi Katonai és 
Lovas Hagyományőrző Kö-
zösség tagjainak sorakozója 
után Fidrus Péter alpolgár-
mester, a terület képviselő-
jének beszédét hallhatták az 
egybegyűltek. 

– Március 15-e 170 év el-
telte után arra ad lehetőséget 

nekünk, hogy találkozzunk a 
történelemmel. Ezt a napot 
mi magyarok tettük naggyá. 
Nem örököltük, nem kaptuk, 
hanem teremtettük. Akkor is 
a miénk volt, amikor el akar-
ták tőlünk venni. Nem adtuk. 
Amíg lesz magyar, addig lesz 
március 15-e, amíg lesz már-
cius 15-e, addig lesz magyar 
szabadság – fejtette ki Fidrus 
Péter, alpolgármester.

A már hagyománnyá vált 
koszorúzás most sem marad-
hatott el, amelyet díszlövés 
előzött meg. A Petőfi-szobor 
talapzatához a huszárok köz-
reműködésével helyezték el 
az emlékezés virágait.

                                   SZI 

Újabb turisztikai att- ■
rakciókkal bővül Ózd 
térsége.

Turizmus. Sokáig nem ez a 
szó jutott eszébe a kirándulni 
vágyó embernek, ha Ózd és 
térségére gondolt. Az elmúlt 
hónapokban végbement fej-
lesztések és a települési ön-
kormányzatok által elnyert 
pályázati források azonban 
megváltoztathatják ezt a ké-
pet. Ózdon a Digitális Erőmű 
és a Nemzeti Filmtörténeti Él-
ménypark már most olyan él-
ményeket és programokat kí-
nál mind a helyieknek, mind 
pedig a kirándulóknak, ame-
lyet sehol máshol az ország-
ban nem lehet megkapni. 

A két intézmény azonban 
csak egy része a lehetősé-
gek tárházának. Az épülő 

kerékpár utak, 
az egyre gyara-
podó vendéghá-
zak mind mind 
egy közös célt 
szolgálnak. - Ide-
je másképp gon-
dolni a térségre! 
Olyan természeti 
adottságaink van-
nak, amelyeket minél több 
embernek meg kell mutat-
nunk. Az átgondolt fejlesztési 
elképzeléseknek köszönhe-
tően pedig olyan turisztikai 
attrakciók is megépülnek, 
amelyek a szabadidő aktív 
eltöltését is jól tudják majd 
szolgálni. Kerékpárutakkal, 
vendégházakkal, pihenőpar-
kokkal gazdagodnak a tele-
pülések, Ózd pedig egy igazi 
központja lehet mindennek 

– fogalmazott Riz Gábor, me-
gyei fejlesztési biztos. 

Járdánházán a Gyepes-
völgy nyerheti vissza régi 
fényét.  A Tarnavidéki Táj-
védelmi Körzet jelentős ter-
mészeti értékkel bír, főként 
növényállománya egyedül-
álló és ritkaságnak számít. 
Másrészt, ezen az úton halad 
az országos Kék-túra egyik 
mellékága is.  

- Egy turisztikai pihe-
nőpark épül meg a völgy 

bejáratánál, amelynek része 
lesz egy kerékpáros pihenő-
hely is. A gyereknek egy mi-
ni tanösvény formájában be 
tudjuk majd mutatni a térség 
látványosságait, de a Gyepes-
völgyének védett természe-
ti értékeit is megismerhetik 
majd az érdeklődők. Az au-
tóval érkezőknek parkoló-
kat alakítunk ki. Minderre 
közel 50 millió forint pályá-
zaton elnyert forrás áll ren-
delkezésünkre – mondta el 
Kovács Gábor, Járdánháza 
polgármestere.

A járdánházi pihenőpark 
kiépítéséhez jól kapcsolódik 
az Arlói-tó fejlesztése, ahol a 
vízi- és a horgászturizmus, 
valamint az ezekhez kapcso-
lódó tevékenységek fellendí-
tése a fő cél.         SZI - NM

Nemzetiszín Pántlikák és emlékezés

Fellendülőben a térség turisztikája 

A Gyepes-völgy idén télen is gyönyörű látványt nyújtott. 

Mit kell tennem, ahhoz, hogy 
boldog legyek? Mit kell tennem, 
ahhoz, hogy sikeres legyek? Mit 
kell tennem ahhoz, hogy jó fe-
leség, jó férj legyek? Ismerősen 
csengenek számodra is ezek a 
kérdések?
Ha a kell szót vizsgálja az em-
ber, hogy milyen érzéseket hoz 
elő belőle, az bizony a negatív 
tartományba esik. A kell mindig 
valami kényszer, jóvátétel a rossz 
döntések után, izzadságszagú 
erőlködés. A kötelesség, a sza-
bályok betartása.
A magyar nyelv szép és változa-
tos, számtalan lehetőséget kínál 
az érzéseink árnyalt kifejezésére. 
Az angol nem ilyen gazdag, a kell 
szóban viszont következetes. Már 
az alapoknál tanuljuk azt, külön 
szavuk van a belső kényszerből 
jövő kell-re, és a külső ráhatás mi-
atti kell-re. Így aztán egyértelmű 
mások számára, hogy saját dön-
tésből, vagy külső okok miatt csi-
náljuk azt, amit.
Az, hogy milyennek kellene len-
nem ahhoz, hogy szép, sikeres, 
okos, gazdag, jó nő, jó férfi legyek, 
egy egész iparág épült manap-
ság. A divattanácsadóktól kezd-
ve az életmód és fitneszgurukon 
át a spirituális mesterekig. Mert 
bizony el vagyunk veszve a saját 
világunkban és nagy szükségünk 
van arra, hogy valaki megmondja 
mi az üdvözítő számunkra.
Mester, mondd meg, mit tegyek? 
Semmit és azt könnyedén, írja 
Kiss Balázs Kunó, hazánk egyik 
avantgarde spirituális tanítója, 
amely egyben egyik könyvének 
a címe is. Ebben arra világít rá, 
hogy nem kell top jónak, okosnak, 
szépnek, sikeresnek lenni. Mert a 
kell az mindig mások mintája, el-
várása. Mert rajtam mindig más-
képp fog állni az a divatos ruha, 
mint a vágyott szépségideálon. A 
tanácsa, hogy kezdjük el önma-
gunk útját járni, csak úgy, minden 
csinnadratta nélkül. Közhely per-
sze, mondhatja az olvasó, hiszen 
annyian leírták már. De sok fölös-
leges energiát kiiktathatunk, ha 
megfelelés helyett a saját valódi 
igényeinkre figyelünk.
Én a negyvenes éveim végén 
jöttem rá arra: leginkább ak-
kor teszem tönkre lelkemet és 
az egyensúlyomat, ha örökösen 
felteszem magamnak a hogyan 
kezdetű kérdéseket. Ha állandóan 
elégedetlen vagyok magammal. 
Nem mondom, hogy búvópatak-
ként nem tör újra és újra elő, de 
már azért kordában tudom tar-
tani. És egyre jobban használom 
azt a placebo tablettát, aminek 
a nevét nem bírja el a nyomda-
festék, és a székely bölcs em-
ber mondatát: ödóga (lefordít-
va, ő dolga).
Meg pláne nem foglalkozom már 
azzal: milyen sorsfeladattal jöt-
tem erre a világra. Mert minek 
azt keresni, ha ott van előttem 
nap, mint nap.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Kell
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Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy

LAKATOS 
LÁSZLÓ

életének 70. évében 
elhunyt.
Temetése 

2018. március 28-án 
szerdán 

14:30 órakor lesz 
a Gyári temetőben. 
Gyászoló szerettei

Hálás szívvel 
mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 
szeretett halottunk

FERENCZ 
MIKLÓS

(élt 73 évet)
temetésén megjelentek,

sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Ezúton fejezzük ki 
köszönetünket 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

BÁRDOS 
LÁSZLÓ

(élt 80 évet)
hamvasztás utáni 

búcsúztatóján megjelentek,
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló felesége 
és fi a

Fájó szívvel
emlékezünk
1 éve elhunyt 

Édesanyánkra

Dr. KOVÁCS 
KÁROLYNÉ
emlékét kegyelettel 

megőrizzük.
Szerető gyermekei

és családjuk

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
a Szent István úti Kézenfogva Gondozóház 

dolgozóinak szeretett édesanyánk

özv. TÓTH ZOLTÁNNÉ
szül. Németh Mária

gondos ápolásáért és ellátásáért. 
A gyászoló család

45
48

42

45
48

31
 

45
42

74

45
44

99

45
47

84

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, össz-
komfortos családi ház (100 m2) pin-
cével, garázzsal, melléképületekkel, 
gyümölcsös kerttel. Érd: 06-30/464-
0735

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

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

Családi ház 90 m2-es, 290 telek új 
tető, részben pince, gázkonvektor, 
nagy kert, Bánréve nyugodt környékén 
eladó 5 millióért. Érd: +36-30/480-
3893

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

eladó 3 szobás családi ház 
Szentsimonban. 1,5 vagy 2 szobás, 
erkélyes lakást beszámítok. Érd: 
06-30/522-0307

eladó 3 szobás, összkomfortos csa-
ládi ház nagy pincével, melléképület-
tel, gyümölcsössel. Érd: 06-30/418-
7075

Irinyi út 16. szám alatt 2,5 szobás 
család ház eladó. Érd: 06-48/473-
997, 06-20/526-8031 13-15 óra 
között.

Pázmány úton 2 szobás, gázkon-
vektoros családi ház eladó. Érd: 
06-48/472-475

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

H á z - ,  H á z r é s z k e r e s é s

2 szobás, kisebb kertes házat keresek 
a Szurdok, Szentsimon, Hangony kör-
zetében. Érd: 06-30/372-9350

l a k á s e l a d á s

Vasvár út 49. sz alatt 1,5 szobás 
lakás eladó. Érd.: 06/30-476-0688

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.

eladó a Vasvár úton egy kis rezsijű 
1,5 szobás lakás a 9. emeleten. Érd: 
06-70/368-5559

Jó környezetben lévő 58 m2-es, táv-
fűtéses lakás kiváló állapotban eladó. 
Érd: 06-30/364-8111

Önkormányzati tulajdonú, komfor-
tos, 57 m2 alapterületű társashá-
zi lakás eladó a 3657 Királd, Blaha 
Béla lakótelep 3. fsz. 3. alatt. Licittár-
gyalásra meghirdetett ár: 2.337.000.- 
Ft. Licittárgyalás időpontja, helyszí-
ne: 2018. március 26. 9:00 óra, Királd 
Község Önkormányzata 3657 Királd, 
Alsótelep 26. Érd: 06-48/531-039

Újváros téri felújított garzon lakás 
eladó vagy 4. emeleti garzonra cse-
rélhető. Szent István út, Nagy Imre út, 
Újváros tér környékén keresek lakást. 
Érd: 06-70/235-8402 18 óra után.

Újváros téri 1,5 szobás, jó állapotú 
panel lakás nyugodt, csendes kör-
nyezetben a Szent István úton eladó. 
Irányár: 3,1 MFt. Érd: 06-30/644-
9637

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

l a k á s k e r e s é s

keresÜNk eladó ózdi lakásokat 
azonnali készpénz fizetéssel. Tartozás 
nem számít! Érd: 06-70/417-2521

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

G a r á z s

a kórház feletti garázssoron áramos, 
lemezajtós, aknásítható garázs eladó. 
Érd: 06-30/903-3313

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

eladó kert a csillagvizsgáló fölött 
Szálas dűlő 10. szám alatt. Érd: 
06-20/413-7396

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

Putnokon a lakótelep mellett tető-
tér beépítési lehetőséggel, udvar-
ral üzlethelyiségnek is alkalmas ház 
eladó vagy kiadó. Érd: 06-30/30-903-
3313, 06-30/449-6970

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

J á r m ű

VeszÜNk! Készpénzes használt-
autó felvásárlás a Suzuki Kaisernél. 
Akár hitellel terhelt autóját is megvá-
sároljuk. Előzetes információ, és idő-
pont egyeztetés: 30/374-8854 Autó-
inkat megtalálja az interneten: www.
suzukikaiser.hu

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 karbantartott, 
vonóhorog, elektromos ablak és tükör, 
központi zár. Irányár 499.900.+ ÁFA, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

renault Megane CC 1.6 2004-es 
évjárat. megkímélt, keveset futott 
kiválóan működő lehajtható üvegte-
tővel. Klíma, elektromos ablak, köz-
ponti zár, könnyűfém felni, kiváló álla-
pot! Irányár 1.099.999,- hitel, autó-
beszámítás 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, 
központi 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 évjá-
rat, sport változat, nagy spoilerekkel, 
ülésfűtés, klíma, elektromos ablak és 
nagyon sok extra. Kevés kilométerrel. 
Irányár 1.490.000,- hitel, autóbeszá-
mítás 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 2002-es évjáratú Opel Astra G 
1,6-16V kombi megkímélt állapotban. 
Friss műszaki, 170.000km, központi 
zár, elektromos ablak, klíma. Irányár: 
630.000Ft. Érd: 06-70/629-0524

1994-es Suzuki 1000 cm3-es megkí-
mélt állapotban 250.000Ft-ért eladó. 
Érd: 06-30/306-7325

r é G I s é G

antik bútort, porcelánt, fest-
ményt, pipát, játékot, köny-
vet, vásznat, ezüstöt, órát, 
fegyvert, érmét, katonai-
népi-egyházi tárgyat, tel-
jes hagyatékot vásárolok 
korrekt áron. kérem hívjon 
bizalommal! Ingyenes kiszál-
lás becsületes értékbecslés. 
érd: 06-30/486-3578

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

magángyűjtő vásárol: öreg 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

á l l a t

eladó 2db kecske, jó minőségű istál-
ló trágya, ugyanitt lóval szántást vál-
lalok! Érd: 06-30/838-9784

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

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

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

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

t ű z I F a

akciós, konyhakész tűzifa 12.500Ft/
m3-től. Cser, tölgy, bükk, akác. Gyors, 
megbízható házhoz szállítás. Számlá-
val 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

rendelje meg akciós tüzelőjét! 
Kalodás (1mx1mx1m), erdei m3-es 
(1mx1xm1,7m) és ömlesztett tűzifa 
rendelhető! Ingyenes házhoz szállí-
tás. Jelenlegi termékeink: tölgy, bükk, 
akác, nyárfa. Ár: 11.000Ft-tól. Hívjon 
bizalommal: 06-30/3066-568 EUTR 
azonosító: AA5854363

tűzifa akció! Hasított 2.000Ft/
mázsa, kalodás 11.000Ft. Ózd bel-
területén ingyenes kiszállítás, hét-
végén is. Ugyanitt darabos szén 
2.500Ft/mázsa (AF-40879334). Érd: 
06-70/280-5731

Vastag, minőségi tűzifa eladó. Érd: 
06-70/620-5183 AA6725342

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!
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Szuper ügyek
Fantasztikus bulit  ■

csaptak, a jelenkor leg-
nagyobb hazai előadói 
közé léptek.

Egy újabb mérföldkő. Nem 
is akármilyen. Majka és Curtis 
az elmúlt években rengeteg 
nagy slágerrel örvendeztette 
meg a rajongókat, a szabadté-
ri és klubkoncerteken pedig 
egyre többen szórakoztak a 
zenéjükre. Néhány hónappal 
ezelőtt azt vették a fejükbe, 
hogy hazánk legnagyobb 

fedett sportcsarnokát, a 
Papp László Budapest Sport-
arénát is beveszik. Sikerült. 
Néhány nappal ezelőtt több 
mint tizenháromezren tom-
boltak a látványos show-n. 
A felvezetésről Király Viktor 
gondoskodott, ezután Majka, 
Curtis pedig bő két órán ke-
resztül uralták a színpadot. 
Az összes nagy sláger szere-
pelt a repertoárárban, Majka 
másfél évtizedes karrierjé-
ről remek kereszt metszetett 
adott az este. Az ózdi rapper 

ezzel végképp csatlakozott a 
legnagyobb hazai előadók kö-
zé, hiszen manapság nem so-
kan mondhatják el magukról, 
hogy megtöltik a BS-t.

- Még most is a hatása alatt 
vagyok, óriási este volt – te-
kintett vissza érdeklődésünk-
re Majka. – Számos fesztivá-
lon és klubban lépünk föl az 
elmúlt időszakban, de az Aré-
na mégiscsak más. Március 
17-re biztos, hogy örökké em-
lékezni fogok, pláne azért, 
mert nagyszerűen sikerült a 

buli. Hazud-
nék, ha azt 
mondanám, 
hogy előtte 
nem volt tele 
a gatya. Egy 
hónappal, két 
héttel, egy 
héttel a show 
előtt termé-
szetesen nőtt 
bennem a fe-
szültség. Az-
nap viszont 
a próbákkal, 
az előkészüle-
tekkel gyorsan 
elszaladtak 

az órák, azt 
vettük észre, 
hogy zsúfolt 
telt ház előtt 
kell kijönni a 
színpadra.

K ijöt tek, 
és olyan kon-
certet adtak, 
amelyről a 
szakírók is 
el ismerően 
ny i l a t koz-
tak. Jól fel-
építették a 
műsort, a lát-
ványelemekre is sokat adtak, 
meghívott vendégként pedig 
Király Viktor, Pápai Joci és 
Horváth Tamás is színesítet-
te a műsort.

- Harminc éve erre vár-
tam, ez volt az álmom, ami 
most megvalósult – folytat-
ta Majka. – A szombati kon-
cert azonban olyan lendüle-
tet adott, hogy újabb és újabb 
terveket igyekszünk megva-
lósítani. Hamarosan utazunk 
az Egyesült Államokba, Las 
Vegasban és Los Angeles-
ben fogunk klipet forgatni, 
méghozzá egy új dalunkhoz. 

Egyelőre legyen ennyi elég, 
nem szeretném az összes 
meglepetést elárulni. Aztán 
egy új vállalkozásunk júni-
us 15-e, aznap a Budapest 
Parkban szeretnénk az Aré-
nához hasonlóan nagy bulit 
csapni. 

A koncertre negyed óra 
alatt elfogyott az első ezer 
jegy, úgyhogy bízhatunk ben-
ne, hogy 11 ezer fő ott is je-
len lesz. A fesztiválszezon-
ban pedig folyamatosan úton 
leszünk, úgyhogy az biztos, 
hogy idén sem fogunk unat-
kozni.                    SZI - NM

Már mindenki várja,  ■
hogy végérvényesen 
kitavaszodjon, talán 
néhány nap és eljön a 
jobb időjárás.

Csak nem akar kitavaszod-
ni. Március elején pedig már 
azt hittük, hogy vége a vaco-
gásnak. Kisütött a nap, me-
legebbre fordult az időjárás, 
az ember kedve is jobb volt. 
A vidámság azonban nem 
tartott sokáig. Hamar visz-
szatért a tél, amelyet sokan 
már elég nyűgösen fogadtak. 
Miért kell március közepén 
még nagykabátban járni és 
havat lapátolni? 

Kicsit unjuk már? Igen. Az 
ózdiak is azt mondják, jö-
hetne a tavasz, ezzel együtt 
pedig a feltöltődés.

János (31)
„Ennek az időjárásnak 

decemberben és január-
ban van itt az ideje. Tel-
jesen eltolódott minden, 
amihez nehezen alkalmaz-
kodik az ember. Hónapok 
óta fázunk, tényleg jöhetne 
a jó idő. Egész télen be va-
gyunk szorulva a lakásba, 
tavasszal azért jobban ki-
merészkedik az ember. Egy 
séta a parkban, egy hosz-
szabb kirándulás is jobban 

esik napsütésben és plusz 
tíz fok felett. 

Másrészt a szabadidős 
programok is jobban tervez-
hetőek, ha kedvező az idő-
járás. Valahogy úgy érzi az 
ember, hogy jobban kinyí-
lik a világ előtte. Ezt várom, 
mert egy kicsit a hangula-
tomra is rányomta a bélye-
gét a tél.”

Anita (27)
„Alapjában véve szeretem 

a telet, de ez most már túl-
zás. December végéig nem 
kellett elővenni a nagyobb 
dzsekimet, március végé-
hez közeledve pedig nem 

tudom eltenni. Kicsit fur-
csa, de nekünk kell alkal-
mazkodni az időjáráshoz. 
Várom, hogy zöldbe borul-
jon a természet, ezek a ko-
pár, fakó színek és a szürke-
ség szintén nem tesz jót az 
ember hangulatának. Heten-
te háromszor szoktam futni, 
két héttel ezelőtt elkezdtem 
a mozgást, de a hűvösben is-
mét kicsit hanyagolom. Nem 
lustaságból, de nem esik jól 
kimenni ebben a csípős idő-
ben. Bízom benne, hogy már 
csak napok kérdése és ki-
tavaszodik. Ebben az eset-
ben sok időt töltök majd a 
szabadban.

Sándor (42)
„A kitolódott telet a pénz-

tárcánkon is meg fogjuk 
érezni, hiszen még a márci-
usi gázszámla is több lesz a 
reméltnél. 

Anyagi szempontból is 
rosszul járunk a hosszú hi-
deg hónapokkal, nem csu-
pán a közérzetünk rossz. 
De ezt a rövid időt már csak 
kibekkeljük valahogy, aztán 
jöhet a melegebb időszak. 
Tényleg nagyon várom, hosz-
szúra nyúlt a szürkeség, a 
sötét és elegem van a mínu-
szokból is. Megérdemeljük 
már a tavaszt.” 

            SZI - NM

Megtöltötte Majka az Arénát

Unjuk már a hideget, várjuk az igazi tavaszt

Jég esett a szélvédőre. A fején sérült meg annak a sze-
mélygépkocsinak a vezetője, akire egy kamion tetejéről esett rá egy 
jégdarab Ózd és Sajópüspöki határában. A kamionos ellen közúti köz-
lekedés rendjének megzavarása szabálysértés miatt folytat eljárást 
az Ózdi Rendőrkapitányság. Fotó: police.hu

Majka tizenháromezer embert szórakoztatott az Arénában.
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Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Ügyvezető igazgató: Fodor István
B.-A.-Z. megyei vezető, főszerkesztő: Maros Éva felelős szerkesztő: Bodáné Rácz Adrienn

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3600 Ózd, Árpád vezér út 22/A Tel.: 48/572-380, tel/fax: 572-381, E-mail: ozd@szuperinfo.hu
www.szuperinfo.hu Sokszorosító szerv: Inform Media Lapkiadó Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Tel.: 52/526-626, fax: 52/526-615, 

Nyomdavezető: Dubóczki Tibor Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2018/12, Eng. szám: 163/1353/2/2011 „2012-ben Superbrands díjas!”
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és hátrányokat a  Megrendelőre hárítja. 

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Kos - A Kosok a héten nagyon 
mélyen élik meg a dolgokat, 
eseményeket. Főleg akkor, ha 
korlátozzák őket, most a leg-
fontosabb, hogy a saját útjukat 

járják, különleges megérzéseik meglepő 
dolgokat sugallhatnak nekik, amire 
érdemes odafigyelniük. Új barátokat, 
támogatókat szerezhetnek a héten!

Bika - A héten gyakran kever-
heti magát kínos helyzetekbe. 
Ha nem akar egész héten 
pirulni, akkor nem ártana kicsi-
vel többet gondolkodnia. Nem 

gondol bele a dolgok várható következ-
ményeibe ezért cikis pillanatok között 
találja magát. Nem a csillagok gáncsolják 
el, Ön túl figyelmetlen!

Ikrek - Nehezen hoz meg 
döntéseket és még utána is 
bizonytalankodik. Kerülje ezért 
az olyan helyzeteket, ahol 
fontos kérdésekben várják a 

választ Öntől. Vonuljon bátran félre, 
olyan feladatokkal foglalkozzon, melyek-
kel egyedül is képes megbirkózni. Így a 
magabiztosság látszatát keltheti. 

Rák - Azoknak a Rákoknak, 
akik most kezdenek fontos 
dolgokba, mindenképpen érde-
mes lenne lassan haladniuk. 
Hiszen tudják, hogy hajlamo-

sak túlságosan kapkodni, mindent azon-
nal akarni, amikor jól állnak a dolgaik, de 
néha pont ez sínyli meg a kapcsolatukat. 
Ne siettesse a nagy pillanatokat!

Oroszlán - Figyelje a jeleket, 
az álmait, mert most minden-
nek jelentése van, ugyanis 
aktívan kapja az égiektől az 
útmutatást. Lehet, hogy nem 

mindegyikkel fog egyetérteni, de hát Ön 
kérte a segítséget, amit meg is kap. Az, 
hogy a jelek nem kedvére valók, az már 
másik lapra tartozik. 

Szűz - Ön tudja jól, hogy minél 
tovább halogat valamit, annál 
nehezebb lehet megbirkózni 
vele a végén. A legnagyobb 
kihívást most az otthona, a 

családi élete és a gyermekei jelentik az 
Ön számára. Ha ezen a téren nehézségei 
adódnak, akkor érdemes a legkomolyab-
ban vennie a felmerülő problémákat.

Mérleg - Szinte az őrületbe 
kergetik azzal, ha unalmas 
feladatokat kell végeznie. Csak 
akkor élvezi a munkát, ha az 
valamiféle kihívást is jelent az 

Ön számára. Vagy legalább megédesíti az 
életét valamilyen kis flörtölés, szerelem-
féle, avagy egy érdekes barátság. A hob-
bijában felüdülést találhat!

Skorpió - Az Ön számára 
megjött a tavasz! Egész héten 
varázslatos hangulatban lesz. 
Öntől kevéssé megszokott 
módon, mindenkivel kedves, 

odaadó, szeretetteljes lesz. Rá fog jönni, 
hogy ezzel nem csak másokkal tesz jót, 
hanem önmagával is, hiszen nagyon is 
jólesik szabadon kimutatni az érzéseit.

Nyilas - A Nyilasok életében 
valami olyasmi válik épp valóra, 
amit nagyon szerettek volna 
már. Az anyagiak terén a hét 
csalódást hozhat, de a családi 

dolgaikban viszont érdemes felvállalni 
az áldozatot és nem ítélkezni, amíg nem 
tudják a háttér-információkat. A héten 
hallgassanak a megérzéseikre!

Bak - Érdekes időszak ez 
a Bakok számára. Nagyon 
szeretnék átélni a biztonságot, 
de ennek megteremtése most 
több hitet kíván, mint máskor. 

Mélyen élik meg jelenleg a problémákat, 
így könnyebben is sérülnek. A hétvége 
felé már könnyebbé válnak a dolgok és 
így új kihívásokba is belevághat.

Vízöntő - Merkúr különös 
szögben áll Jupiterrel. Felemás 
energiák áramlanak Ön felé. 
Úgy érezheti, ideje számot 
vetnie és átgondolnia, mi 

mindentől kellene megszabadulni és el 
kellene már engedni azokat a személye-
ket vagy dolgokat, amelyek csak hátrál-
tatják. Ne siesse el a döntést!

Halak - Szeretne eredményeket 
felmutatni, de még túl korai 
visszaigazolást várnia. Egyelőre 
érje be annyival, hogy önmaga 
elégedett a saját haladásával, 

akár a munkáját, akár a tanulmányait 
illetően. Ha majd sikerül magát tökélyre 
fejlesztenie, akkor várhat jó reakciókat a 
környezetétől is.

 HOROSZKÓP 13. HÉT (2018. március 26-tól április 1-ig)
45

19
58

45
46

90

45
32

66

45
44

00

45
43

88

45
43

55

45
43

54

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
Ózdi telephellyel rendelkező cégünk 

belföldi munkavégzésre 
KAMIONSOFŐRÖK jelentkezését várja.
Elvárások:
- C, E kategóriás jogosítvány
- GKI kártya, tachográf kártya
- PÁV III.
Előny:
- Áruszállításban szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
-  Versenyképes fi zetés nettó 300-450 ezer 

HUF között
- Hétfőtől-péntekig tartó munkavégzés
- Tervezhető és kiszámítható munkaidő

Elérhetőségeink: 
belfoldisoforallas@gmail.com

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 !

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

info@ples.hu címre.
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Tűzifa fuvarozás 
kedvező áron
0620 5297719

e G y é B  e l a d á s

Bánrévén kukorica, árpa, 300 lite-
res permetező vetőgép, termény-
szárító eladó. Érd: 06-48/436-077, 
06-70/326-1680

eladó világos színű, 3 részes szek-
rénysor jó állapotban, egy szemé-
lyes rekamié, USA gyártmányú rotá-
ciós kapa (6 késes +eke +2kerék), 
elektromos fűnyíró, benzines fűka-
sza, 4 személyes kemping sátor. Érd: 
06-20/425-6984

elektromos rokkantkocsi szinte új 
állapotban eladó. Házhoz viszem. 
Vásárolnék bármilyen MTZ-t, Sim-
sont, pótkocsit saját részre. Érd: 
06-70/302-4409

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

az ócska hulladékvasat vásáro-
lok. Házhoz megyek. Villanymotoro-
kat, hegesztőtrafókat, üzemképtelen 
háztartási gépeket. Érd: 06-20/341-
1131

HaszNálatoN KÍVÜLI személy-
és teherautót, rossz akkumulátort, 
hulladékvasat vásárolok. Házhoz 
megyek. Érd: 06-30/421-5872

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 teher-
autóval, rakodással. Berki 
Viktor 06703619566 www.
ozdifuvaros.eu

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

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

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

á l l á s

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

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

eGerBe és Miskolcra meglévő mun-
kahelyünkre keresünk CO hegesztő-
ket, szerkezet-lakatosokat. Bér: net-
tó 1200-1400.-Ft/óra. Utazást bizto-
sítjuk. Érd: 06-30/182-4705

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

Irodai munkára keresünk mini-
mum középfokú végzettségű mun-
kaerőt. Fényképes önéletrajzokat a 
presenttradezrt@gmail.com e-mail 
címre kérjük elküldeni.

Németországi munkavégzésre kere-
sünk tapasztalattal rendelkező villany-
szerelőket, azonnali kezdéssel. Német 
nyelvtudás előnyt jelent. Jelentkezni 
az alábbi e-mail címen, illetve telefon-
számon lehet: iroda@stahl-fabrik.hu, 
0036-20/502-7447

Villanyszerelőket, valamint kábel-

tálca építésében jártas betanított vil-

lanyszerelőket, szerkezetlakatosokat 

keresünk budapesti munkavégzésre. 

Fizetés: nettó 250.000 Ft-tól. Szállást 

biztosítunk. Érd: 06-20/409-0094

Varrónők jelentkezését várom bedol-

gozásra. Varrógép szükséges! Bővebb 

információ: 06-20/454-8369

o k t a t á s

dajka tanfolyam indul Ózdon részlet-
fizetéssel. Eng.sz.: E-000452/2014. 
Érd: 06-30/637-4083, 06-46/321-
694

k Ö z l e m é N y

a Városközponti Garázsszövetkezet 
tulajdonosai az éves közös költséget 
(2.000Ft/év) június 30-ig szíveskedje-
nek befizetni. Helye: garázsiroda, min-
den csütörtökön 16-17 óráig.

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! 
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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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Ózdon működő víz-gáz-fűtés
szerelvény szaküzletbe
ELADÓ MUNKATÁRSAT 

keresünk.
Tel.: 06-20/270-0768

AKCIÓS TŰZIFA ELADÓ!
Erdészettől, 20-35 cm átmérőjű  

tölgy, bükk, akác.
20.500 Ft/m3-től
Gyors kiszállítás!

Tel.: 06-30/488-36-64 EU
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREI
VÁROSUNK Számunkra fontos a tájékoztatás. Polgármesteri beszámolók,

alpolgármesteri tájékoztatások a városunkkal kapcsolatos
legfontosabb önkormányzat döntésekről, eseményekről 
és tervekről egyenesen Önnek. Kéthetente megjelenő oldalunkat látja.  

Száz kilométert futott egy ózdi lány az Optivi-
ta Ultrafutó Magyar Bajnokság nyílt futamán. 
A versenyt a Velencei-tó környékén rendez-
ték meg, ahol több távon is elindulhattak a 
futás szerelmesei, akár váltóban is. Ihász 
Veronika mégis a leghosszabb utat választot-
ta egyedül és tíz óra negyvennégy perc alatt 
át is szakította a képzeletbeli célszalagot. 
Az ultratávok iránt egyre nagyobb érdeklő-
dést mutató helyi sportoló a mostani 
megmérettetést csupán edzőversenynek 
szánta, hiszen májusban több, mint kétszer 
ilyen hosszú útra vállalkozott az Ultra Balato-
non. A tapasztalatszerzés és felkészülés 
mellett Verát most a jótékonykodás is 
motiválta, hiszen a Bátor Tábor Élménykülö-
nítményéhez csatlakozva krónikus, dagana-
tos beteg gyerekek táboroztatását, nyaralta-
tását próbálja segíteni. Törekvéseit városunk 
lakói is támogathatják akár egy kávé, vagy 
egy mozijegy árával.

Száz kilométerSPORT

Zacher Gábor tartott előadást a Széchényi 
István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázi-
um tanulóinak. A toxikológus számtalanszor 
nyilatkozott már különböző híradókban a 
függőséggel és az azt okozó szerekkel, szoká-
sokkal kapcsolatban. A szakember kifejtette, 
hogy mennyire fontos a megfelelő kommu-
nikáció a szülők és a �atalok között, hiszen 
ennek segítségével lehet a legkönnyebben 
megelőzni azt, hogy valamilyen függőség 
alakuljon ki az érintetteknél. Elmondta, hogy 
szerinte csupán az elrettentéssel senkit nem 
lehet eltántorítani a különböző szerek 
kipróbálásától, sokkal inkább fontos a 
megfelelő tájékoztatás. A közel 90 érdeklődő 
olyan új információkat tudhatott meg ezzel 
kapcsolatban, amelyek hozzásegítik őket 
ahhoz, hogy jó döntéseket hozzanak az 
életben.

FüggőségVÁROS

A Szabó Kálmán Tehetségprogram ösztöndí-
jasa lett a Széchenyi István Katolikus Gimná-
zium és Szakgimnázium egyik tanulója.
A végzős Csépányi Anett a Budapesti 
Corvinus Egyetemen szeretné elkezdeni 
felsőfokú tanulmányait, ehhez nyújthat 
segítséget a támogatás. Amennyiben az 
intézmény Pénzügy és számvitel alapszakán 
tanul tovább, egy évig a tandíjának megfele-
lő anyagi hozzájárulást kap. A támogatás két 
féléven keresztül jár a programban részt vevő 
diákoknak, a szervezet összesen 760 ezer 
forint szabad felhasználású ösztöndíjjal járul 
hozzá a tanulók terheinek könnyítéséhez. 
Ezen kívül ingyenes angol órákat és tantárgyi 
felkészítőket is biztosítanak nekik. 
A programba felvételi vizsga útján lehetett 
bekerülni, amely szóbeli elbeszélgetésből, 
illetve két választott érettségi tantárgy, 
matematika és közgazdasági ismeretek 
írásbeli feladatsorának kitöltéséből állt.

SikerOKTATÁS

A Pilvax kávéházban múlathatták az időt a Nemzetiszín Pántlikák című darab 
előtt mindazok, akik jegyet vásároltak az előadásra. A belépőhöz járt egy 
kávéjegy is, amelyet az emeleti Adorján Lajos teremben lehetett beváltani. 
Az asztalokon trikolor dekorációk és az ÓMI Zenés Színház kiadványa, a Pilvax 
újság tette hangulatossá a környezetet. A különlegesség sokakat vonzott, volt aki 
be sem fért a terembe. A vendégeket meglepetés produkciók is várták. A Szabad 
Szombat Táncegyüttes több koreográ�át is bemutatott a jelenlévőknek, emellett  
a színdarab szereplői szavalatokkal is színesítették a �ashmobot, a vendégek 
között járkálva adtak elő egy-egy verset. A Pilvax kávéház programjaival hatalmas 
sikert aratott a jelenlévők körében, akik így jobban beleélhették magukat abba a 
történelmi korba, amelyben a színdarab cselekménye is játszódik.

Kávéház
KULTÚRA

Nagyszerűen szerepeltek a Diákolimpiai Torna Országos döntőjében a Del�n lányok. Az Újváros 
Téri Általános Iskola B kategóriás csapata már többször képviselte városunkat a nemzeti 
viadalon.  A diákok helyzetét az is nehezítette, hogy az elmúlt hetekben újították fel a tornater-
müket, így a felkészülés nem volt zavartalan. Ennek ellenére a II. korcsoportos csapat az előkelő 
hetedik helyen zárta a versenyt. A III.-IV. korcsoportos �ataloknak még inkább kijött a lépés, 
hiszen ők egészen a dobogó második fokáig küzdötték fel magukat. Egyéniben Kohári Zsanett 
2., míg Pápai Liliána a 6. helyen végzett.

Országos döntőOKTATÁS
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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

GÁZKÉSZÜLÉK 
JAVÍTÁS

Tel.: 06-30/540-7008

Tűzhely, bojler, kazánok 
javítása

(régebbiek is) 
48 órán belül!

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén

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.

ÁPRILISI
HOTELAKCIÓ
HAJDÚSZOBOSZLÓN! 
3 éjszaka 
16 500 Ft*

4 éjszaka 
20 000 Ft*

Tartalma:
svédasztalos reggeli,
menüválasztásos 
vacsora,
szaunahasználat
*Az IFA mértéke 18 év felett 
500.- Ft/fő/éj

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

Speciális munkarenddel lehetőség van
          Nyugdíjas
          Diák
          Megváltozo  Munkaképességű
   Jelentkezőknek is munkavégzésre.

A miskolci Bosch mielőbbi kezdéssel keresi új munkatársát.

Ha a következő pontok igazak rád, bátran jelentkezz!
Jó a kézügyességed.
Képes vagy precízen és önállóan dolgozni.
Vállalod a 4 műszakos munkarendet.
Rendelkezel alapfokú végze séggel.

Mit kínálunk mindezért cserébe?
Versenyképes ju atási csomagot.
Hosszú távú, biztos munkalehetőséget.
Modern munkakörnyezetet.
Szakmai fejlődési lehetőségeket és képzéseket.

Csatlakozz hozzánk Te is! Gyere el tájékoztatóval egybekötö , FELVÉTELI napunkra:
Tájékoztatók:
 BORSODNÁDASD  2018. 03. 26. 10:00 óra, Közösségi Ház,  ARLÓ  2018. 03. 26. 13:00 óra, Faluház,
 PUTNOK  2018. 03. 27. 10:00 óra, Tóth Ede Műv. Közp., ÓZD  2018. 03. 28. 10:00 óra, Olvasó Gyár út 4.

Minden SZEMÉLYES OKMÁNYRA szükség van a helyszínen!
Érdeklődni a +36-70-197-5288 telefonszámon lehet.

Életre tervezve
Dolgozzon együ  a Család, és Barát!

„Hozz magaddal még egy embert”!
Amennyiben az illető munkába áll,
2 hét után, ne ó 5000 Ft jutalomban
részesülsz!
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47
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VÉRADÁSOK
Április 9. hétfő

9:30 - 11:00
Csernely, Polgármesteri 

Hivatal
Április 9. hétfő
12:30 - 15:00

Ózd, General Electric
Április 10. kedd

8:30 - 10:30
Ózd, Stadion

Április 10. kedd
12:00 - 14:00

Serényi Béla Mezőgazdasági 
Szak. Iskola

Április 23. hétfő
8:30 - 9:30

Kelemér, Általános Iskola
Április 23. hétfő

11:00 - 13:00
Serényfalva, Művelődési Ház

Április 25. szerda
8:30 - 9:30

Sáta, Kultúrház
Április 25. szerda

11:00 - 16:30
Ózd, Civil Ház

Április 27. péntek
9:30 - 11:00

Bánréve, Polgármesteri Hivatal
Április 27. péntek

12:00 - 13:30
Ózd, Almási Balogh Pál Kórház

IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI:

45
47

99
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Szuper ügyek
Már esedékes. Az idei kamarai hozzájárulás befizetése már esedékes. Valamennyi 
vállalkozás köteles a gazdasági kamarák valamelyikénél regisztrálni a gazdasági kamarákról 
szóló törvény értelmében, a bejegyzéstől számított öt napon belül. Az ipari és szolgáltató 
tevékenységet végző vállalkozások a Kereskedelmi és Iparkamaránál regisztráció kötelesek, 
míg az agrár főtevékenységet végző vállalkozások a Nemzeti Agrárkamaránál. A Kereskedelmi 
és Iparkamaránál a kamarai hozzájárulás évente 5 ezer forint. Fizetési határidő március 31.

Felavatták Tiszaúj- ■
városban március 19-én 
a MOL-csoport és a ja-
pán JSR Corporation 
szintetikus gumit 
(S-SBR) gyártó üzemét. 

A két fél közös beruhá-
zásaként megvalósult, vi-
lágviszonylatban is élenjá-
ró technológiát alkalmazó 
gyár több mint 100 új mun-
kahelyet teremt. Orbán Vik-
tor miniszterelnök, Hernádi 
Zsolt, a MOL-csoport elnök-
vezérigazgatója és Koichi 
Kawasaki, a JSR Corporation 
ügyvezető igazgatója ünne-
pélyes keretek között adta át 
a két vállalat új, szintetikus 

gumit előállító üzemét 
Tiszaújvárosban. Az új ter-
melőegység évi 60 ezer ton-
na oldószeres eljárással ké-
szült sztirol-butadién gumit 
(S-SBR) állít elő, amely az 
egyik legkeresettebb vegy-
ipari termék a világon. A 
műgumi legfontosabb alap-
anyaga a butadién, amelyet 
a MOL Petrolkémia 2015-ben 
átadott üzeme állít elő. 

Beszédében Orbán Viktor 
az első számú nemzeti vál-
lalatnak nevezte a MOL-t. 
A mostani üzemavatás-
sal Tiszaújváros újabb lé-
pést tett abba az irány-
ba, hogy Közép-Európa 

legjelentősebb vegyipari 
központja legyen. 

A MOL és a JSR Corporation 
2013-ban állapodott meg ma-
gyarországi vegyesvállalat 
létrehozásáról. Az üzem a 
JSR MOL Synthetic Rubber 

Zrt. beruházásaként valósul 
meg. Hernádi Zsolt, a MOL-
csoport elnök-vezérigazga-
tója elmondta: „Rengeteg 
munka áll még előttünk, de 
jó úton haladunk stratégiai 
célunk megvalósítása felé, 

hogy a MOL-csoport 2030-
ra a térség vezető vegyipari 
vállalatává váljon.” „A MOL-
csoporttal kötött együttmű-
ködésünknek köszönhetően 
a leginnovatívabb technoló-
giát honosítottuk meg a most 
átadott tiszaújvárosi üze-
münkben, és ennek révén 
kiváló minőségű szintetikus 
gumit gyárthatunk. Bízom 
benne, hogy hozzájárulunk 
az új mobilitási szemlélet el-
terjedéséhez, a gazdasági, 
társadalmi fejlődéshez is”– 
mondta Koichi Kawasaki, a 
JSR Corporation ügyvezető 
igazgatója a beruházásról.

 SZI - BGy 

Szintetikusgumi-gyár Tiszaújvárosban: 100-nál több új munkahely
Fotó: MOL

A hagyományokat foly- ■
tatva a megyei önkor-
mányzat egy települési 
önkormányzattal, a sze-
rencsivel közösen ünne-
pelte március 15-ét. Az 
ünnepi közgyűlést Sze-
rencsen a Rákóczi-várban 
tartották. 

Az ünnepi szónok a térség-
ből származó Kovács Zoltán 
kormányszóvivő volt. A sze-
rencsi megemlékezés a Kos-
suth téri ’48-as emlékműnél 
kezdődött, ahol a Himnusz 
után Koncz Ferenc, Szerencs 
polgármestere mondott be-
szédet. Ezt követően a tár-
sadalmi szervezetek, pártok 
képviselői koszorúztak. A 
megyei önkormányzat ne-
vében Török Dezső, a köz-
gyűlés elnöke, Bánné dr. 
Gál Boglárka alelnök és dr. 

Kovács János megyei főjegy-
ző koszorúzott. 

A Rákóczi-vár patinás fa-
lai közt Koncz Ferenc polgár-
mester köszöntötte a vendé-
geket. „Szerencs városa egy 
történelmi hely... ha az ember 
véletlenül eltalál egy követ 
az utcán, annak biztos van 
valami történelmi tapaszta-
lata” – utalt a település dicső 
múltjára, ahol tartottak Or-
szággyűlést, megfordult fa-
lai közt Rákóczi Ferenc, s a 
magyar történelem sok jeles 
személyisége. „Legyen hű 
a nemzet önmagához; még 
mindent meg lehet menteni. 
Veszve csak azon nemzet le-
het, a mely lemondott önma-
gáról” – idézte Kossuth-ot be-
széde kezdetén Török Dezső. 
Részletesen szólt az ezt az 
eszmét magáénak valló re-

form ellenzék-
ről, kiemelve, 
hogy a cél min-
dig közös volt: 
„a nemzet sza-
badságának a 
visszaszerzé-
se, a polgári 
Magyarország 
alapjainak a 

lerakása. Ma is szükség van 
erre az összefogásra az elért 
eredmények megvédése a to-
vábbhaladás érdekében.”

„A haza minden előtt” – 
idézte Kölcseyt, a Himnusz 
szerzőjét Kovács Zoltán kor-
mányszóvivő, mint az idei 
megemlékezések hivatalos 
hívószavát. Örömét fejez-
te ki, hogy milyen sok fiatal 
vesz részt a megemlékezésen. 
Az előttünk álló kihívásokon 
összefogással lehet túllendül-
ni – jelentette ki, és kiemel-
te, ha az elmúlt 30 évben ezt 
mindenki így gondolta volna, 
akkor most sokkal előrébb 
járnánk. Kossuth gondolatát 
említette zárásként: „A haza 
örök, s nem csak az iránt tar-
tozunk kötelességgel, amely 
van, hanem az iránt is, amely 
lehet, s lesz.” – s kérte ennek 
és Kölcsey aforizmájának 
megfelelően éljenek.

Az ünnepi közgyűlés em-
lékére Török Dezső emlékla-
pot adott át Szerencs polgár-
mesterének, majd bezárta az 
ülést. A rendezvény emlékére 
a várárkád alatt emléktáblát 
avattak.    
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A cél mindig közös volt
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Szabó Gyuri bácsi, a  ■
bükki füvesember te-
vékenységét már ko-
rábban is számos díjjal 
elismerték.

Ezúttal Magyar Érdem-
rend Lovagkeresztet vehetett 
át. A március 15-i kitüntetet-
tek között volt Szabó Gyuri 
bácsi, a népi gyógyászat ki-
emelkedő alakja, aki több 
évtizedes munkássága elis-
meréseként vehette át a ran-
gos állami kitüntetést – szá-
molt be a Sokszínű Vidék. A 
Magyar Érdemrend Lovag-
keresztje kitüntetést Balog 
Zoltán, az emberi erőforrás-
ok minisztere adta át Szabó 
Györgynek. Ezzel ismerve 
el a bükki füvesember több 
évtizedes munkáját, mellyel 
a magyar lakosság egészsé-
gének megőrzését, a hazai 
gyógynövényipar fellendí-
tését, a népi gyógyászati 
örökség közkinccsé tételét 
szolgálta. Gyuri bácsi, a bük-
ki füvesember gyerekkora 
óta jó ismerője és gyűjtője a 
gyógynövényeknek, egye-
di receptúrái alapján ösz-
szeállított gyógyteái szám-
talan betegségre nyújtanak 
enyhülést. Fontos szerepet 

töltött be a magyar gyógynö-
vényipar megerősítésében. A 
bükkszentkereszti Gyuri bá-
csi, a füvesember április 15-
én tölti be 90. évét. Segítője 
Zsuzsa, a lánya. Komoly tár-
sa évek óta, és nagy örömére 
Zsófi unokája is beleszere-
tett a gyógynövény-világ-
ba. Egyezteti a programja-
it, beosztja a jelentkezőket, 
figyeli a naptárát. Gyuri bá-
csi tanult szakmája egyéb-
ként könyvkereskedő. Népi 
gyógyítási tudását már ter-
mészetgyógyászok, orvosok, 
tudományos kutatók is elis-
merik. Számos elismerése 
mellett öt esztendeje a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
dísztermében a magyar népi 
gyógyászat képviselőjeként 
Magyar Örökség Díjban ré-
szesült. Mostani rangos ki-
tüntetése a magyar népi gyó-
gyítás megbecsülése is. 
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Gyuri bácsi kitüntetése
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•SZŐNYEGTISZTÍTÁS
•PATYOLAT • ABLAKTISZTÍTÁS

(öltönytisztítás, bőrtisztítás, bőrfestés,
ruhatisztítás, menyasszonyi ruha tisztítás)

TEL.: 06-30/512-8804
HÁZTÓL- HÁZIG 
SZÁLLÍTÁSSAL!

ÁLLÁST KERES?
VÁLTANI SZERETNE?
A WORK FORCE SEGÍT!

Új, nyitott pozíció a környék egyik legjobban
fizető munkahelyén! 

Pályakezdők és kismamák jelentkezését is várjuk!

OPERÁTOR
Kollégákat keresünk Ózdra!

Versenyképes bérezés (akár havi 200.000 Ft) 
béren kívüli juttatások, előrelépési lehetőség és céges 

buszjárat!

Ne hagyja ki a lehetőséget! 
JELENTKEZZEN MOST!

Bővebb információ:
tengelyne.krisztina@work-force.hu

+36 20/269 96 83

ÁLLÁST KERES?
VÁLTANI SZERETNE?
A WORK FORCE SEGÍT!

Új, nyitott pozíció a környék egyik legjobban
fizető munkahelyén! 

Pályakezdők és kismamák jelentkezését is várjuk!

OPERÁTOR
Kollégákat keresünk Ózdra!

Versenyképes bérezés (akár havi 200.000 Ft) 
béren kívüli juttatások, előrelépési lehetőség és céges 

buszjárat!

Ne hagyja ki a lehetőséget! 
JELENTKEZZEN MOST!

Bővebb információ:
tengelyne.krisztina@work-force.hu

+36 20/269 96 83

ÁLLÁST KERES? VÁLTANI SZERETNE?
A WORK FORCE SEGÍT!

Új, nyitott pozíció a környék egyik legjobban fizető munkahelyén!
Pályakezdők és kismamák jelentkezését is várjuk!

OPERÁTOR
Kollégákat keresünk Ózdra!

Versenyképes bérezés (akár havi 200.000 Ft) 
béren kívüli juttatások,

 előrelépési lehetőség és céges buszjárat!

Ne hagyja ki a lehetőséget!
JELENTKEZZEN MOST!

munka720259@workforce-kolcsonzes.hrszoftver.hu

Gránit és műkő 
síremlékek

Felújítások, fedlapok készítése
Laczka Pál az ipar okleveles kiváló mestere

Tel: 06-48/471-876

Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK

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

Tel.: 06-30/489-7227

    A II. János Pál Katolikus  
Általános Iskola  

szeretettel meghívja a leendő  
első osztályos gyerekek szüleit a  

2018. március 27-én tartandó  
nyílt napjára. 

 
 
 
 
Amit kínálunk 8.00 órától:  

 ének-zene tagozatos ének órák megtekintése,  
 hittan óra látogatása, 
 egyéb órákon való részvétel 

12.00  órától az iskola könyvtárába 
várjuk a kedves szülőket kötetlen be-
szélgetésre. 

„ Legyen a zene mindenkié ! ” 

Kodály Zoltán 
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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.

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

MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ
Főbb feladatok:

Árajánlat készítés, anyagbeszerzés,  
kapcsolat tartás, gyártás előkészítés

CO HEGESZTŐ
Főbb feladatok:

A lakatosok által előkészített munkadarabok készre hegesztése

LAKATOS
Főbb feladatok:

Szerkezet összeállítás

MŰSZ AKI ELŐKÉSZÍTŐ – 
CO HEGESZTŐ – L AK ATOS

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 2018. április 5-ig 
randerseger@gmail.com e-mail címen lehet.

Elvárások:
szakirányú végzettség
műszaki rajz ismerete
min 5 éves szakmai tapasztalat

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

LAPZÁRTA-
VÁLTOZÁS!

Tisztelt 
Ügyfeleink!

A húsvéti ünnep 
miatt

 lapzártánk 
2018. március 26. 

hétfő 12:00.
Megértésüket 

köszönjük!
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Szuper ügyek

Elkezdődik az M30  ■
autópálya Miskolc – 
Tornyosnémeti közötti 
szakaszának építése.

A március 12-i alapkőleté-
tellel lényegében megkezdő-
dött a Miskolc-Kassa közötti 
autópálya magyar szakaszá-
nak építése, a megyeszékhe-
lyünket Tornyosnémetivel 
összekötő 57 km hosszúsá-
gú gyorsforgalmi út uniós és 
hazai forrásból nettó 179,3 
milliárd forintból készül el 
várhatóan 2021. harmadik 
negyedévére. Az Arnót és 
Sajópálfala határában meg-
tartott ünnepségen Homolya 
Róbert közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár arról be-
szélt, hogy az M30-as autópá-
lya Miskolc és Tornyosnémeti 

közötti szakasza a „Via 
Carpatia” terv része. Az ál-
lamtitkár szerint csaknem 10 
évet kellett arra várni, hogy 
egy ilyen hosszúságú autó-
pálya-szakasz alapkövét lete-
gyék. Ez az autópálya a térség 
két legnagyobb városa között 
teremt gyors összeköttetést, 
és fontos a felvidéki magyar-
ságnak is - hangsúlyozta. A 
terv szerint valamennyi ma-
gyarországi nagyvárost, me-
gyeszékhelyet becsatolnak a 
gyorsforgalmi úthálózatba, 
és valamennyi autópálya ve-
zessen a határokig. A 2500 
milliárd forint több mint fe-
lét a költségvetés biztosítja 
2022-ig. 

Pántya József, a beruhá-
zó Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. útfejlesztési 

igazgatója szerint az 57 km-
nyi autópálya 3 szakaszra 
bontva épül meg. A Miskolc – 
Szikszó közötti szakasz 10,4 
km hosszúságú. A nyertes 
kivitelező a STR 30 Konzor-
cium. A kivitelezés nettó ösz-
szege: 39 944 503 947 Ft. A 
Szikszó – Encs közötti, 24,2 
km-es szakasz kivitelezője a 
Colas Út Zrt. és a Colas Hun-
gária Zrt.. A kivitelezés nettó 
összege: 75 394 388 971 Ft. Az 
Encs – Tornyosnémeti közötti 
szakasz 22,15 km hosszú sza-
kasz vállalkozója a Hódút Kft. 
és a Duna Aszfalt Kft. A kivi-
telezés nettó összege: 63 981 
148 520 Ft. Az összesen 56,75 
km szakaszon 2×2 sávos au-
tópálya épül, burkolt leálló-
sávval, fizikai elválasztás-
sal. A tervezési sebesség 130 
km/h lesz. A fejlesztés során 
6 különszintű és 7 szintbeni 
csomópont, 25 felüljáró és 
17 aluljáró épül. Arnótnál 1 
pár tengelysúlymérő állomás, 
Csobád és Ináncs határán 1 
pár komplex pihenő, Méra és 
Szalaszend határán, valamint 
Hidasnémetinél 2 pár egysze-
rű pihenőhely, Encsnél autó-
pálya mérnökség létesül. 

SZI - BGy

3 szakaszban épül az M30-as

Áldozatsegítő központ. Az áldozatsegítés hazánkban elsősorban az állami 
intézményrendszeren keresztül megvalósuló olyan szolgáltatás, amelynek keretében az 
áldozattá vált személyek a bűncselekmény okozta hátrány, így különösen testi vagy lelki 
sérülés, érzelmi megrázkódtatás, vagyoni kár folytán megváltozott élethelyzetük hely-
reállításához kaphatnak egyénre szabott támogató segítséget. A miskolci Áldozatsegítő 
Központot március 19-én nyitották meg.

A meteorológiai tavasz  ■
megkezdődött, látszatra 
mégis közelebb állunk a 
karácsonyhoz, mint a 
húsvéthoz. A tavaszi 
nagytakarítás azonban 
nem maradhat el. 

A hosszúra nyúlt tél után 
legtöbben csak egy homo-
kos fövenyre vágyunk. Nos, 
homokból még mindig akad, 
hiszen a hetet sokan kezd-
ték azzal, hogy felszórták a 
lépcsőket, vagy a kapu előt-
ti jeges járdaszakaszt. A ta-
vasz azonban nem csupán a 
jó időt és a virágzás évszakát 
jelenti. Akkor is tavasz van, 
ha ezt az időjósok ugyanúgy 

harangozzák be, mint a de-
cembert. Példának okáért 
a húsvét sem maradhat el. 
Ugyanígy sok háziasszony a 
tavaszi nagytakarításról sem 
hajlandó lemondani. A nagy-
takarítás kikelet havában 
vallási gyökerekre vezethe-
tő vissza. Bár a vallási okok-
ból elkövetett partvisragadás 
ódivatú hagyománynak tűn-
het, volt benne rációt: régen 

a télen csúcsra járatott gyer-
tyák, petróleumlámpák, kan-
dallók füstje mindenütt nyo-
mot hagyott, így, hacsak nem 
akarták a tavaszt és a nyarat 
egy koromfátyol alatt tölteni, 
jobban tették, ha eltakarítot-
ták a tél maradványait. Ma-
napság már sokkal kevesebb 
káros hatás éri otthonunkat 
télen, mégsem árt a takarítás. 
A rendetlenség egyfajta tudat-
alatti stresszfaktor, amit jobb 
feloldani. Erről pedig akkor 
se mond le a háziasszonyok 
többsége, ha legfeljebb jégvi-
rágok nőnek a márciusi éjsza-
kákon. Heti körkérdésünkben 
pedig arra keresünk választ, 

ki hogyan és mikor lát neki 
ennek a műveletnek.

Gábor (37)
Én kifejezetten szeretem 

a nagytakarítást, ilyenkor 
ugyanis parancsra kell el-
hagynom a házat, és azzal 
foglalkozni, amivel szeretnék. 
Tavaly horgászni mentem. 
Idén, azt hiszem, megkérem 
a páromat, hogy meccsnapra 
időzítse a munkát. 

Ibolya (45)
Idén két részletben látok 

neki a munkának, hiszen a 
szőnyegeket nem igazán tu-
dom tisztítani kiporolni, mert 

száradás közben megfagyná-
nak. Talán nem is baj, hiszen 
így egyszerre kevesebb dol-
gom lesz. 

Erika (30)
Az a legfontosabb, hogy 

bentről kifelé haladjunk. Én 
először mindig pókhálózok, 
és port törlök. Aztán jöhet-
nek a szőnyegek, a függönyök 
kimosása. Aztán egy alapos 
söprés-felmosás kombiná-
ció. Általában szeretek jól 
kiszellőztetni is ilyenkor, de 
ezt idén kicsit rövidebbre fo-
gom fogni, ha jövő hétvégéig 
nem változik drasztikusan az 
időjárás. SZI - BM 

Nem maradhat el a tavaszi nagytakarítás

3 miskolci művész kitüntetése
A Miskolci Nemzeti  ■

Színház három művé-
szének munkáját is ran-
gos szakmai elismerés-
sel jutalmazták nemze-
ti ünnepünk, március 
15-e alkalmából. 

Harsányi Attila színmű-
vész Jászai Mari-díjat, Gás-
pár Tibor színművész Ma-
gyarország Érdemes Művésze 
díjat vehetett át, Füzi Attila, 
a Miskolci Balett magántán-
cosa pedig Magyar Bronz Ér-
demkereszt polgári tagozat 
kitüntetésben részesült. 

Gáspár Tibor 37 éve Mis-
kolcon kezdte a pályáját, az-
óta számos vidéki és fővárosi 
színházban szerzett emléke-
zetes pillanatokat a közön-
ségnek, 2012-től a Miskolci 
Nemzeti Színház társulatá-
nak tagja. Az Érdemes Mű-
vész elismeréssel kitüntetett 
színművész szerint nagy ál-
dás, ha az ember napjait az 
tölti ki, amit igazán szeret. 

Harsányi Attila 2007 óta 
tagja az Aradi Kamaraszín-
háznak, 2008 óta pedig a 
Miskolci Nemzeti Színház-
nak. Alakításaiért már szá-
mos szakmai elismerést ve-
hetett át. A színművész így 
nyilatkozott a Jászai-díjjal 
kapcsolatban: „Hála édes-
anyámnak, aki életet adott 
nekem, nélküle ezt az elis-
merést nem kaphattam volna 
meg. Sietek közölni önökkel, 
a Jászai-díj nagyon finom, a 
kisfiam előszeretettel csó-
csálgatja. Köszönöm min-
denkinek, aki hitt bennem. 
Miskolc, Arad.” 

Füzi Attila 2004 óta a Mis-
kolci Nemzeti Színház tánc-
karának tagja, de már 1999-
től rendszeresen szerepelt 
a teátrum produkcióiban, a 
Miskolci Balett egyik alapí-
tó tagja. Nem csupán táncos-
ként, de rendezőasszisztens-
ként is részt vesz az együttes 
munkájában.        SZI - BGy 
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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!

MOSÓGÉP-HŰTŐGÉP 
SZERVÍZ és

ALKATRÉSZBOLT
H-P: 8-16-ig

Ózd, Vasköz 2/B
Tel.: 474-094, 00 36/30/928-8126

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

Érd.: 30/228-3345
Cím: Putnok, Fehér tanya 2. (26-os főút mellett)

Örökzöldek 
Tuják 

Díszcserjék

Gyümölcsfaoltvány 1000 Ft/db

Tel.: 06/20-250-2656

PALACKOS

GÁZ

Csörgessen 
meg, mi 

visszahívjuk!

Kiszállítással 
együtt!

4295 Ft

K
U

PO
N

-10%
03.31-ig

HÚSVÉTRA játék 
az igazi gyerekajándék!
Fischer Price bébiknek,
fajátékok, 
készségfejlesztők,
társasok, focik, Legok,
triciklik, rollerek, motorok.

Peppi Játékbolt 
- a Városház téren

Tel.: 470-677
peppijatekbolt.webnode.hu

�

�

REDŐNY, RELUXA
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK stb.
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BIG-BEG Bt.
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%

VILLANYSZERELÉS 
egyéb elektromos javítás

hétvégén is!
Érd: 06-30/301-0215

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, 1.Vasvár út 35/b 
tel 48-470-740

2.Kórház rendelő 3.em
3.Interspar

amíg a készlet tart !

Márkás olasz férfi  és női 
napszemüvegek

Készüljön 
a 

napsütésre!

40% kedvezménnyel
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A Békés Alkony Időskorúakat 
Gondozó Alapítvány

GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ, 
SZAKKÉPZETT GONDOZÓNŐT 

KERES.

Érd: 06-48/471-449


