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DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték-szerelés!

Ózd 13. hét

A tisztaszenes technológia le-
het az energiaforrás felhasz-
nálásának jövőbeni mód-
ja. Ezáltal komoly fejlesztést 
lehet majd végrehajtani 
Farkaslyukon./3. oldal

Komoly fejlesztés

Még tavaly decemberben írta 
alá Ózd önkormányzata azt a vál-
lalkozói szerződést, amelynek 
keretében március 26-án előze-
tes állapotfelméréssel indul a 
városban a szennyvízberuházás. 
/3. oldal

Csatornaépítés Ózdon

Kellemes 
Húsvéti 

Ünnepeket 
kíván a 

Szuperinfó 
csapata!
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87EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉS BANKKÁRTYA ELFOGADÁS 

/részletekért érdeklődjön /

SZEMÉSZORVOSI MAGÁNRENDELÉS
(és kontaktlencse illesztés)

gyermek (5 éves kortól) 
szemvizsgálat pupillatágítás nélkül 

modern PLUSOPTIX computerrel

ÓZD, 
VASVÁR ÚT 35/ bTel: 48-470-740

RENDEL: 
Dr. Gönczy Ivette

Kérjen
időpontot! 

Április  10. kedd
14. szombat
17. kedd
24. kedd

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu 

3 nap/2 éj félpanzióval    9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő

Ózd, 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!

Ózd, Vasvár út 37.
(a Fogtechnika alatt, 

a volt NOVA ABC helyén)

Nyitva: Hétfő-Péntek 8-17, Szombat 8-13

a volt NOVA ABC helyén))a volt NOVA ABC helyén))

3

TAVASZI ÁRU 
ÉRKEZIK 
ÁPRILIS 3-ÁN KEDDEN!

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
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KISEBB ÖSSZEJÖVETELEK, RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁT VÁLLALJUK MAXIMUM 30 főig!

KÉ K
Söröző & Ételbár

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

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

Pizzák
Paradicsomos alapú pizzák:  32cm,  50cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mozzarella  950Ft,  2500Ft

 Tejfölös alapú pizzák:

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

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

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

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

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

Menü ajánlatunk:
04. 02. 
hétfő

04. 08. 
vasárnap

04. 15. 
vasárnap

04. 03. 
kedd

04. 09. 
hétfő

04. 04. 
szerda

04. 10. 
kedd

04. 05. 
csütörtök

04. 11. 
szerda

04. 06. 
péntek

04. 12. 
csütörtök

04. 07. 
szombat

04. 14. 
szombat

04. 13. 
péntek

menü nincs, az étterem változatlan 
nyitvatartással üzemel

Toros káposzta

Fűszeres szűzérme, pecsenye 
mártás, párolt rizs

Lebbencsleves
Rántott gomba, rizs, tartár

Francia hagymaleves
Rántott sajt, rizs, tartár

Zöldségleves
Borsos tokány, tészta

Zöldborsó leves
Lecsós szelet, tarhonya

Marhahúsleves
Bécsi szelet, hagymás törtburgonya

Palócleves 
Rántott csirkemell, kukoricás rizs

Habart burgonyaleves
Sertés fl ekken, párolt rizs

Tyúkhúsleves
Négymagos szelet, törtburgonya

Murai sertésraguleves
Rakott krumpli

Halászlé
Túrós csusza

Jókai bableves 
Fokhagymás csirkemell, párolt rizs

menü nincs, az étterem változatlan 
nyitvatartással üzemel

Toros káposzta

Fűszeres szűzérme, pecsenye 
mártás, párolt rizs

Lebbencsleves
Rakott zöldbab

Francia hagymaleves
Rakott kelkáposzta

Zöldségleves
Kelkáposzta főzelék, sült virsli

Zöldborsó leves
Mézes, szezámmagos csirkemell, párolt rizs

Marhahúsleves
Káposztás sztrapacska

Palócleves 
Tarkabab főzelék, fasírt

Habart burgonyaleves
Töltött káposzta

Tyúkhúsleves
Csirkés rizottó 

Murai sertésraguleves
Rakott krumpli

Halászlé
Túrós csusza

Jókai bableves 
Zúzapörkölt, galuska
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MENÜ ÁRA: 750 Ft (ÓZD BELTERÜLETÉN)
A változás jogát fenntartjuk! Menü kiszállítás: 11:00 - 15:00 h

Ózd belterületén a kiszállítás ingyenes! Bankkártyás fi zetési lehetőség.

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

Kebab tál 1050Ft
Kebab tortilla 

kicsi 650Ft, nagy 850Ft

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

Újdonság:

Villanyszerelőket, 
betanított munkásokat 
és segédmunkásokat 

keres légvezetékes hálózat 
szerelési munkára

Budapest, X. kerületi Kft.
A gyakorlat megszerzése után 

havi nettó 200 ezer Ft 
feletti kereseti lehetőség! 

Igény esetén 
szállást biztosítunk. 
Szakmán kívüliek 

továbbképzését vállaljuk.

Jelentkezés, és 
további információ:

munkanapokon 
8-16 óra között a 
+3670-336-3325 

telefonszámon.

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

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

Gránit és műkő 
síremlékek

Felújítások, fedlapok készítése
Laczka Pál az ipar okleveles kiváló mestere

Tel: 06-48/471-876

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/

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

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

REDŐNY, RELUXA
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK stb.

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

50
%

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.
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Elektromos hiba. Felemásan sikerült a 2018. évi rali baj-
nokság az ózdi Nedecki-Kovács páros számára. A duó Ladájával az 
Eger Rally első napján technikai problémák adódtak, így a második 
napot már csak a „Super Rally” keretében menték végig. A szezon 
második futamát Miskolcon rendezik meg. Szuper ügyek

Még tavaly decem- ■
berben írta alá Ózd ön-
kormányzata azt a vál-
lalkozói szerződést, 
amelynek keretében 
március 26-án előzetes 
állapotfelméréssel indul 
a városban a szennyvíz-
beruházás.  

A tervezett beruházás célja 
Ózd szennyvízcsatorna háló-
zatának bővítése és a szenny-
vízcsatorna hálózat egyes 
elemeinek rekonstrukciója, 
hogy a hazai és EU irányel-
vek előírásainak figyelembe 
vételével a szennyvízelveze-
tési infrastruktúra komplex 
kiépítettségű legyen, vala-
mint a környezeti terhelés 
lecsökkenjen.

A projekt első 
szakaszában el-
készült a szenny-
víztisztító telep 
fejlesztése, mely 
figyelembe vette a 
jelen projekt kere-
tében megvalósuló 
új csatornák felől 
érkező szennyvíz-
hozamot, kapacitása a még 
ellátatlan településrészek 
szennyvizeinek a fogadásá-
ra is elegendő.

A szennyvízgyűjtő-, elve-
zető hálózat létesítésére fel-
adatok keretében összesen 
2884 db házi bekötés (gravi-
tációs és házi átemelős) léte-
sítése az elvárás. 

A város természet i 

adottságainak köszönhető-
en több módon szükséges 
megvalósítani a csatornahá-
lózatra történő rácsatlako-
zásokat. Számos helyen kell 
szintkülönbségekkel, mély 
fekvésű ingatlanokkal, be-
szivárgásos részekkel szá-
molni, ahol a csapadékvíz is 
megjelenik. Ezek megoldásá-
ra néhány helyen a meglévő 

csatornarendszeren is felújí-
tást kell végezni.

A település kivitelezéssel 
érintett városrészein a csa-
tornaépítési munkák meg-
kezdése előtt ún. előzetes 
kamerás állapotfelvételeket 
kell készíteni, ami a kivite-
lezési munkák megkezdése 
előtti állapotokat dokumen-
tálja. A vállalkozó ezeket az 
állapotfelvételeket kizárólag 
közterületeken készíti, mely 
munkálatokat előreláthatólag 
2018. március 26-ától kezdi 
meg, és várhatóan 2018. áp-
rilis végéig befejezi. A felmé-
rést végző kollégák a lakos-
ság kérdéseire a helyszínen 
készséggel válaszolnak. 

                                   SZI 

A tisztaszenes tech- ■
nológia lehet az energia-
forrás felhasználásának 
jövőbeni módja.

A kilencvenes évek elején 
bezárt Farkaslyuki Bánya bő 
két évtized után nyílt meg 
ismét. 2010 után egy vállal-
kozó fantáziát látott benne, 
a nehézipar újbóli beindítá-
sán dolgozott az Ózd mellet-
ti településen. Az öt eszten-
dős kutatási időszak lejárt, 
ezalatt kellett kutatófúrások-
kal, korábbi dokumentumok 
elemzésével, összerakásá-
val, valamint hatékonyság-
vizsgálattal igazolni, hogy a 
bányatelek fektetésnek van 
létjogosultsága. Ezek a dol-
gok megtörténtek, az utóbbi 
időben napvilágot látott hí-
resztelésekkel ellentétben a 
szén ismét bekapcsolható a 
hazai energiatortába, de nem 
a korábbi módon, hanem a 
tiszta-szén technológiának 
köszönhetően.

- A kohászat és a bányászat 
állami szinten jelenleg nem 
támogatható, ezt uniós elvek 
tiltják – szögezte le Riz Gábor, 

országgyűlési képviselő, aki 
az elmúlt nyolc esztendőben 
folyamatosan nyomon követ-
te a farkaslyuki eseménye-
ket. – A vállalkozó számára 
úgy nyújthattunk segítséget, 
ha a képzésben, a napi mű-
ködés és az egyéb háttér te-
vékenységek kapcsán mellé 
állunk. Ezt megtettük. Köz-
ben tulajdonosváltás történt 
a korábbi Ózdi Szénbányák 
Zrt. élén, amely most már 
Nyugat Borsodi Szénbányák 
Zrt.-ként működik tovább. A 
társaság vezetője többször 
nyilatkozott arról, hogy túl 
van a kutatási szakaszon, és 

szeretne a területen bánya-
telket fektetni. Kis léptékű 
fejlesztésekben gondolkodik, 
és tanbányaként is szeretné 
Farkaslyukot működtetni.

Riz Gábor hozzátette: ez 
nem hit, vagy nemhit, ha-
nem ténykérdés. Közben 
kormányzati szinten, a ma-
gyar-japán együttműködés 
keretében megkezdődtek a 
tárgyalások. Az ázsiai or-
szág klíma és energia poli-
tikáért felelős háttérintéz-
ménye – a NEDO – elkészít 
egy többszáz oldalas tanul-
mányt, amely a tiszta szén 
technológiával történő 

újrahasznosítás lehetőségét 
vizsgálja. Akár egy Ózdon 
megvalósuló üzemben.

- Ezt az írást leteszik a kor-
mány asztalára, aztán döntés 
születik arról, hogy a hazai 
energiatortában milyen sze-
rep juthat a szénnek – folytat-
ta Riz Gábor. – Ezzel a kér-
déssel az elmúlt években 
is nagyon sokat foglalkoz-
tunk. A képviselői javasla-
tomra, minden költségve-
tési évben részben bővülő, 
részben azonos támogatást 
szavazott meg a Parlament 
a készülő háttér tanulmá-
nyok megvalósítására. A ha-
zai energiastratégiára épülő, 
ásványi cselekvési tervben 
szerepel, hogy az atom-szén-
zöld hármasban milyen sze-
rephez juthat a bányászat. 
Bízom benne, hogy a tiszta 
szenes technológiának kö-
szönhetően újra hasznosít-
hatóvá válik, és az Ózdi Acél-
művekkel karöltve, szorosan 
együttműködve, egy nagyon 
komoly fejlesztést lehet majd 
végrehajtani a városban.

         SZI - NM

Startol a csatornaépítés Ózdon

Farkaslyuki Bánya: nem hit, hanem ténykérdés

Amikor a Santanas fúj, bármi 
megtörténhet, szabad a gaz-
da, mondja Mike a Holiday cí-
mű filmben a Londonból Los 
Angelesbe érkező Irisnek, akire 
egyébként nem jellemző, hogy 
utazgatással töltené az idejét. A 
szerelmi csalódást elszenvedő 
újságírónő – akinek nemhogy 
nem találtak viszonzásra az ér-
zései, de még a karácsonyi par-
tin be is jelentette eljegyzését 
egy másik nővel a férfi - egy ott-
honcsere keretében jut el Aman-
dához, akinek szintén válságba 
jutott az élete. A két hét alatt 
tényleg csodák történnek ve-
lük, önmegismerésben és pár-
kapcsolatban is.
Persze utazásra elsősorban nem 
azért szánja rá magát az ember, 
hogy rátaláljon a szerelem. De 
mint ahogy a film cselekménye 
is mutatja, bármi előfordulhat 
velünk. Manapság, az olcsó fa-
pados járatoknak köszönhetően 
egyre többen indulunk neki a vi-
lágnak. Egyre több utazó dönt 
amellett, hogy kilép az utazási 
irodák nyújtotta szervezésből 
és a saját kezébe veszi a fogla-
lásokat. Egyre többen tudatosan 
készülnek a nagy útra és meg-
tervezett útitervvel a kezükben 
barangolják be a látnivalókat.
Az, hogy az utazás nemcsak egy 
másik ország látnivalóit, hanem 
a saját személyiségünk fejlesz-
tését is nyújtja, saját tapaszta-
latból tudom. Óriási sikerélmény 
volt számomra, hogy egyedül el-
indultam és levezettem Olaszor-
szágba, és remekül boldogultam 
ott a csekély angol tudásom-
mal. Szintén megveregettem a 
vállamat, amikor Kairóban, a vi-
lág egyik legnagyobb repülőte-
rén minden bonyodalom nélkül 
kiviteleztem az átszállásomat. 
Bátrabbá, nyitottabbá, elfoga-
dóbbakká tettek az egyedüli 
kalandjaim.
Most újabb nagy felfedezés előtt 
állok. Ázsiába, Malajziába indu-
lok, ahol még soha sem jártam. 
Bár kicsit megrémít a 18 órás 
repülőút, de bízom benne töké-
letes lesz minden. Egy szigetre 
megyek Penangra, ahol szinte 
megelevenedik Ázsia több or-
szága. A valamikori volt angol 
gyarmat, Georgetown városrész 
az Unesco világörökség része. A 
kínai negyed, a Little India már 
két ország kultúráját kínálja. A 
város igazi multikulti, hiszen 
street food-jai vonzzák Auszt-
rália, Európa, Ázsia utazóit.
Érdekes és kedves kaland lesz 
ez, mert a repülőtéren a két éve 
nem látott barátnőm, Panni vár 
rám. Sokat tanultam tőle eddig 
az életben: a nyitottságról, a bá-
torságról, a változtatásról. És ar-
ról, hogy a legjobb dolgok akkor 
történnek velünk, ha engedjük, 
hogy megtörténjenek.

SZI – Maros Éva
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Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

HUBAY 
BÉLÁNÉ

(élt 99 évet)
temetésén megjelentek,

sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló családja

Mély fájdalommal 
tudatjuk mindazokkal, 

akik ismerték és szerették, 
hogy

ÉRSEK 
LAJOSNÉ

szül. Szkladán Izabella
életének 84. évében elhunyt.
Temetése 2018. április 12-én 

csütörtökön
12:30 órakor lesz a Gyári 

temetőben.
Gyászoló családja

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet

a Bulcsú úti Kézenfogva 
Gondozóház
dolgozóinak 

Hubay Béláné 
gondos 

ápolásáért és ellátásáért.
Gyászoló családja

„Nincsen már holnap,
hát ennyi volt az élet.
Elmentem csendesen,
de szívetekben élek!”

Fájó szívvel
emlékezünk

MARÁZI JÓZSEF
halálának 

2. évfordulóján.
Szerető családja

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

A múltban merengve szívem sajog és fáj,
keresem a lányom, aki nincs többé már.

Szavak helyett könnyeim hullatom, 
drága lányom nevét imába foglalom.”

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk
NAGY ÉVA

szül.: Martonovics Éva (élt 50 évet)
halálának 2. évfordulója alkalmából.
Bánatos édesanyja, bátyja és családja
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Családi ház eladó közel mindenhez 
(óvoda, iskola, piac). Érd: 06-30/386-
8731

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

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

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

eladó 3 szobás, összkomfortos családi 
ház nagy pincével, melléképülettel, gyü-
mölcsössel. Érd: 06-30/418-7075

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

l a k á s e l a d á s

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

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

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

sÜrGŐseN ELADÓ 2 szobás panel 
lakás a Bolyki főút 42. 4/4 alatt frekven-
tált helyen. Érd: 06-30/372-9350

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

l a k á s k e r e s é s

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

a l B é r l e t e t  k e r e s

kiadó 1-2 szobás, földszinti vagy lif-
tes lakást keresek nyugdíjas édes-
anyám részére. Érd: 06-20/669-1182, 
06-30/583-3865

G a r á z s

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

é P í t é s i  t e l e k

alkalmi vétel. Felsőtárkány, Várkert 
lakóparkban 243 nm-es, összközműves 
építési telek eladó. Érd: 06-30/338-
4700

Berekfürdőn lakóövezetben 700 m2-es 
építési telek eladó. Érd: 06-70/945-3633, 
06-30/337-1935

Ü d Ü l Ő ,  H é t v é G i  H á z

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

Hobbikert eladó a Bíbenben 12m2-es 
házzal, alápincézve. Ugyanitt diófa eladó. 
Érd: 06-70/382-6778

Ü z l e t ,  m ű H e l y ,  i r o d a

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

J á r m ű

veszÜNk! Készpénzes használtautó fel-
vásárlás a Suzuki Kaisernél. Akár hitel-
lel terhelt autóját is megvásároljuk. Elő-
zetes információ és időpont egyeztetés: 
30/374-8854 Autóinkat megtalálja az 
interneten: www.suzukikaiser.hu

dacia Dokker Van 1.5 dci Ambiance 
2015-ös évjárat, kétszemélyes, kisteher 
autó. Klímával, elektromos ablakkal, tele-
fon kihangosítóval, tolató radarral, burkolt 
raktérrel! Irányár 1.960.000.+ ÁFA, hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

Honda CR-V 2.0i Elegance 2010-es, 
újszerű állapot, kevés kilométerrel, maga-
san felszerelt, ülés fűtés, digitális kétzó-
nás klíma, tempomat, alufelni, esőszen-
zor, végig vezetett szervizkönyv. Irányár 
3.399.999,- hitel, autóbeszámítás lehet-
séges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

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

renault Megane CC 1.6 2004-es évjárat. 
megkímélt, keveset futott kiválóan műkö-
dő lehajtható üvegtetővel. Klíma, elektro-
mos ablak, központi zár, könnyűfém felni, 
kiváló állapot! Irányár 1.099.999,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

opel Zafira 1.8 benzin 7 személyes 
2006-os keveset futott, panoráma tető, 
klíma, elektromos ablak és tükör, vonó-
horog, ülésfűtés, ködlámpa, magasan fel-
szerelt. Irányár 1.549.999,- hitel, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

Nissan Micra 1.2 2007-es évjárat, keve-
set futott, klíma, elektromos ablak, köz-
ponti zár, vezetett szervizkönyv! Irányár 
849.000.-hitel, autóbeszámítás lehetsé-
ges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

Hyundai I20 1.25 benzin 2014-es évjá-
rat, keveset futott 3 ajtós, garanciális, klí-
más, elektromos ablak, központi zár, tola-
tó radar, ülés fűtés, végig vezetett szer-
vizkönyv. Irányár 2.190.000,- hitel, autó-
beszámítás 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

Hyundai IX20 1.4 CRDI 2014-es évjárat, 
szép, megkímélt állapot, parkoló radar, 
digitális klíma, elektromos ablak és tükör, 
ülés fűtés, usb, tempomat, jól felszerelt 
autó! Garanciális! Irányár 2.699.999.-
hitel, autóbeszámítás lehetséges! Suzu-
ki Kaiser Tel.: 30/374-8854

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

Fiat Linea 1.4 T-Jet 2009-es, Klíma, 
elektromos ablak, kevés kilométerrel, 
szép állapotban, végig vezetett szerviz-
könyv. Irányár 1.399.000.-hitel, autóbe-
számítás 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, elekt-
romos ablak, klíma. Irányár: 630.000Ft. 
Érd: 06-70/629-0524

suzuki Swift GL 2006-os, fehér szí-
nű, 51.900km-el, kisebb esztétikai 
hibákkal eladó. Irányár: 150.000Ft. Érd: 
06-48/481-076

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

vásárolok készpénzért régi bútorokat, 
dunnát, párnát, házi szőtteseket, zsákot, 
népviseleti ruhákat, hagyatékot. Érd: 
06-70/217-3347

vásárolok kisebb fateknőt, zománco-
zott babakádat, vásznakat, kázsmér ken-
dőt, szoknyát. Érd: 06-20/428-3455

á l l a t

eladó 2db kecske, jó minőségű istálló 
trágya, ugyanitt lóval szántást vállalok! 
Érd: 06-30/838-9784

Hízó, sertés eladó. Szállítás megoldha-
tó! Érd: 06-30/853-9199

t ű z i F a

eladó tűzifa: bükk, tölgy, gyertyán 
23.500Ft m3. Rendelés 7m3-től, a hely-
színen ellenőrizhető minőség és meny-
nyiség. Hívjanak bizalommal: 06-20/218-
8703

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

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. További információ: 
06-70/545-7791

tűzifa akció! Hasított 2.000Ft/mázsa, 
kalodás 11.000Ft. Ózd belterületén ingye-
nes kiszállítás, hétvégén is. Ugyanitt dara-
bos szén 2.500Ft/mázsa (AF-40879334). 
Érd: 06-70/280-5731

e G y é B  e l a d á s

Bánrévén kukorica, árpa, 300 literes 
permetező vetőgép, terményszárító eladó. 
Érd: 06-48/436-077, 06-70/326-1680

eladó világos színű, 3 részes szekrény-
sor jó állapotban, egy személyes reka-
mié, USA gyártmányú rotációs kapa (6 
késes +eke +2kerék), elektromos fűnyí-
ró, benzines fűkasza, 4 személyes kem-
ping sátor. Érd: 06-20/425-6984

eladó 40.000 kalóriás kazán kisebb 
hibával, Hetra ívhegesztő berendezés. 
Érd: 06-30/683-8209

e G y é B  k e r e s é s

az ócska hulladékvasat vásárolok. Ház-
hoz megyek. Villanymotorokat, hegesztő-
trafókat, üzemképtelen háztartási gépe-
ket. Érd: 06-20/341-1131

lejárt műszakival autóját megvásárol-

nám adásvételi szerződéssel. Rossz ház-

tartási gépet. Akár 24 órán belüli elszál-

lítással. Ár megegyezés szerint. Érd: 

06-30/945-0564
s z o l G á l t a t á s t  k í N á l

Fakivágást, tűzifa darabolást vállalok! 

Érd: 06-20/504-9682

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

Palatető bontás nélküli felújítá-

sa színes, mintás, bitumenes zsindely-

lyel. Ingyenes árajánlat készítés. Akció 

-10%. Érd: 06-30/229-2206, www.

palatetofelujitasjavitas.hu

szép, ápolt lábakat szeret-
ne? Jöjjön hozzám a Pedi-
kűr sziGetre! esztétikai 
és gyógypedikűr, Nemzet-
őr út 2. fsz. Bejelentkezés: 
06-30/325-4819

takarítási munkát vállalok. Érd: 

06-30/793-8532, baranyimarti@gmail.

com

tv-Javítás. Osváth Csaba 06-30/998-

1361, 06-48/474-250

veszélyes fa kivágása, metszése, vala-

mint darabolás, hasogatás, berakás, fűvá-

gás, kertápolás. Érd: 06-70/587-8880

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!

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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Az oldal Ózd Város Önkormányzata támogatásával készült.

Húsz gólos győzel- ■
met aratott az ÓAM-
Ózdi KC ifjúsági csapa-
ta a Törökszentmiklósi 
KE ellen. 

Szakál Dániel együttese, 
már a találkozó legelején ma-
gához ragadta a kezdeménye-
zést, így nem meglepő, hogy 
hat gólos fórral vonulhattak 
szünetre az ózdiak. A máso-
dik játékrész sem tartogatott 
nagy meglepetéseket, hiszen 
minden úgy folytatódott aho-
gyan az első periódusban, 

emellett a vendé-
gek rövid kispad-
ja is megmutat-
kozott. A mieink 
sorozatosan tud-
tak labdákat sze-
rezni a saját ka-
pujuk előterében, 
így többször vezethettek kont-
rákat. A végeredmény ÓAM-
Ózdi KC – Törökszentmikló-
si KE 44 – 24. Győzelmüknek 
köszönhetően továbbra is ve-
zetik az II. osztályú ifjúsági 
bajnokság keleti csoportját. 

Városunk fiatal kézilabdása-
it legközelebb április 15-én 
láthatjuk ismét a Marosi Ist-
ván Városi Sportcsarnokban. 
Akkor a Törökszentmiklósi 
Székács csapatát látják majd 
vendégül. 

„Kincses Kultúr- ■
óvoda 2018” címet 
nyert a Katona József 
Úti Óvoda, amelyet há-
rom évig birtokolhat-
nak.

A pályázatot az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
írta ki, melynek célja, hogy 
a kulturális tartalmak minél 
sokrétűbben épüljenek be 
az óvodák helyi, pedagógi-
ai programjába, és az intéz-
mények egyre tudatosabban 

vegyék igénybe a kulturális 
intézmények kínálta lehető-
ségeket. A díjátadó ünnepsé-
get a fővárosban, a Terézvá-
rosi Önkormányzat Játékvár 
Óvodájában rendezték meg. 
Az országból százhuszon-
három óvoda nyújtotta be a 
szükséges dokumentumo-
kat és mindössze huszon-
hat került ki győztesen. Az 
elismeréshez több, mint egy-
millió forint anyagi támoga-
tás is jár. 

Divatbemutatót tar- ■
tottak a Nemzeti Film-
történeti Élménypark-
ban. 

Illés Vanda Junior Príma 
díjas hímző és Csendes Lajos 
stíluskreációit csodálhatták 
meg az intézménybe érke-
zők. A szervezők igyekeztek 
előtérbe helyezni a nőiséget. 
Illés Vanda több tájegység 
hímzés motívumkincseit dol-
gozta fel elismert divatter-
vezőkkel. A Művésztanyával 

közösen a térségünkre 
jellemző barkóság mo-
tívumvilágát is felhasz-
nálta az egyik kollekció-
jánál, amellyel legutóbb 
a Folktrend pályázaton 
díjazott is lett. Az est 
folyamán különböző fiata-
los, modern ruhákat és tás-
kákat láthatott a közönség. 
Csendes Lajos extravagáns, 
modern férfi öltözékeket 
mutatott be a Szabad Szom-
bat Táncegyüttes alkalmi 

manökenjeinek segítségé-
vel. A tervező igyekezett az 
egyéniségét megjeleníteni a 
kifutón. A bemutató után a 
divattervezőkkel különböző 
kérdésekre keresték a vála-
szokat a résztvevők. 

Kincses kultúróvoda

Lépcsőfelújítás
Hosszú idő után vég- ■

re megoldódik az Irinyi 
János és Gábor Áron ut-
cákat összekötő lépcső 
problémáját.  

Az eltelt évek alatt annyira 
megromlott az állapota, hogy 
főként a téli hónapokban a 
törmelékek miatt balesetve-
szélyessé vált. A felújítás so-
rán az Ózdi Városüzemelte-
tő Intézmény munkatársai 
előbb lebontották az érin-
tett feljáró szakaszt majd 
kimérték az új lépcsőfokok 
pontos helyét. A lépcsősor 

közvetlen közelébe ültetett 
fák mostanra megnőttek, így 
emiatt valamivel keskenyebb 
úton közlekedhetnek majd 
ezután az arra járók. Termé-
szetesen a kisebb szélesség 
ellenére is kényelmesen el-
fér majd egymás mellett két 
ember. A lefektetett járólapo-
kat sóderágyba helyezik és 
a korábbi korlátot is vissza-
építik. Amint a teljes érintett 
szakasz rehabilitációja meg-
történik, újra zavartalanul 
használhatják az ott élők a 
lépcsőt. 

Kézis győzelem

Divatbemutató

Szuper ügyek
Háromezer négyzet- ■

méterrel bővül a piactér 
területe.

A tereprendezési feladatok 
a  piacfejlesztéssel kapcsola-
tosak. A munkát az önkor-
mányzat megbízásából az 
Ózdi Városüzemeltető Intéz-
mény dolgozói végzik, amely-
nek kétmillió forintos költsé-
gét teljes egészében a város 
állja, vagyis nem a korábban 
elnyert pályázati keretet ter-
heli. A régi terület és a most 
tereprendezés alatt álló részt 
összenyitják olyan módon, 

hogy a jelenlegi ke-
rítést megtartják, 
de két hat méteres 
részen eltávolítják 
a vas elemeket, 
amely majd átjá-
róként fog szolgál-
ni. A számítások 
szerint nagyjából 
ezer köbméter földet szállíta-
nak el a körzetből, a megtisz-
tított részen pedig körülbelül 
kilencszáz köbméter salakot 
terítenek szét húsz centimé-
ter magasságban, amelyet 
majd hengerezés követ. A 

munkálatok a gyalogos és 
gépjárműforgalmat is érin-
tik, ezért arra kérik az ózdi-
akat, hogy körültekintéssel 
közlekedjenek a város ezen 
részén amíg elkészülnek a 
bővítéssel.

Nagyobb lesz a piac

A sikeres együttműködés. A BOKIK szervezésében Tonk Emil címzetes 
egyetemi docens, az Üzleti Akadémia vezetője a sikeres együttműködésről tart előadást 
április 18-án (szerda), 14.00 és 17.00 óra között Miskolcon, a Jakab Oktatási Stúdióban 
(Kis-Hunyad út 1.). Nem varázslat, hanem logikus, egymásra épülő cselekedetek végső 
következménye az eredményesség. A rendezvényen szó lesz arról is, hogyan építsük fel 
kapcsolatainkat.
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ÓZD
Megjelenik: Ózd, Putnok, Borsodnádasd és környékén, minden pénteken 

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

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

Nyomdavezető: Dubóczki Tibor Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2018/13, 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 - Szaturnusz komplikált 
fényszöge miatt kellemetlen 
energiákat szívhat magába, 
amik szokatlan érzelmeket 
válthatnak ki. Felerősödhetnek 

a negatív gondolatai, problémája támad-
hat önbizalom téren. Ne erre az időszakra 
időzítse a fontos döntéseket, várja ki a 
kedvezőbb csillagállásokat.

Bika - A Bikák egy komolyabb 
befektetésen gondolkodnak, az 
időzítés nem is lenne rossz, 
csak azt kell megnézniük kivel 
is állnak össze. Arra is figyel-

jenek, hogy kinek mondják el a terveiket, 
mert a környezetükben van valaki, aki 
nem igazán barátian áll Önökhöz. Min-
denképp érdemes megfontolni döntését.

Ikrek - Az Ikreknek a héten 
fontos lesz a külső benyomás. 
Talán a karrierjüket is meg-
határozó találkozóra készül-
nek, ahol most a személyes 

varázsuk fontosabb lesz, mint a tudásuk. 
A párkapcsolatukban most inkább a sza-
badságvágy dominál, kezdi fojtogatónak 
érezni a másik figyelmét.

Rák - Nyomasztóan hathat 
Önre a kedvese távolléte, de 
már látja a kiutat. Van remény, 
hogy korábban visszatér Önhöz. 
A távolság inkább abban az 

esetben lehet zavaró, ha már most együtt 
élnek, de nem találják a közös hangot. Az 
ideák, az álmok terén erre előbb rálelhet-
nek, mint a valóságban.

Oroszlán - Ezen a héten 
előtérbe kerül a helyes kom-
munikáció és ezáltal a kapcso-
latai is. Komoly nézeteltérései 
támadhatnak a héten és szinte 

senkivel sem fog szót érteni. Emiatt 
igencsak nehéz és vontatott hét áll Ön 
előtt, jó lesz, ha összeszedi minden erejét 
és kitartását. Legyen nyitottabb!

Szűz - Nincsenek komolyabb 
feladatok betervezve és ne is 
keressen újabbakat, ha végez. 
Töltse az idejét pihenéssel 
a családja, barátok körében. 

Remek programajánlatokkal állnak elő, 
ne utasítsa el azokat csak azért, mert 
nem tűnnek az Ön szemében izgalmas-
nak. Élvezze a társaságot!

Mérleg - Nehéz hét előtt áll, de 
ne kenődjön el! Tény és való, 
vannak dolgok, amiben meg 
kell majd változtatni a hozzáál-
lását, de ez nem feltétlenül 

azt jelenti, hogy csak Önben van a hiba. 
Szánjon időt arra, hogy egy kicsit befele 
forduljon, az segítheti majd a lelki rend-
rakásban!

Skorpió - Tele van energiával, 
tettre kész, ezért keresi a 
kihívásokat. Úgy érzi, most 
nincs az az akadály, amit ne 
tudna leküzdeni. Vegye azon-

ban figyelembe a környezetében élők 
kívánságait is, így el kell fogadnia azt, ha 
ők nem kísérik el az útján. Most egyedül 
is képes lehet a csodákra!

Nyilas - A következő napokban 
valósággal megtáltosodik. Sike-
rül lezárnia a régóta húzódó 
ügyeit, mellette már több új 
projektbe is belekezdhet, amik, 

úgy tűnik, szintén simán mennek. A héten 
szinte bármibe is fog, az azonnal meg-
valósul, de legalábbis remekül alakul. 
Izgalmas napok elé néz!

Bak - Ön reális ember, de 
a tisztánlátása mostanában 
elhomályosulhat. Egyfelől sike-
resen túlfeszítheti a húrt az 
egészségi állapotát illetően és 

a túlzásba vitt munka, stresszes életmód 
kikezdheti Önt. Másfelől barátainál is 
kiverheti a biztosítékot a negatív, kritikus, 
nyers viselkedésével.

Vízöntő - A napokban meg-
érkeznek végre az életébe 
a kívánt változások. Új ajtók 
nyílnak meg Ön előtt, szeren-
csésen alakulnak a dolgai és 

egyenesen olyan érzete van, mintha a 
sors is az Ön kegyeit keresné. Talán így is 
van, úgyhogy ha változtatni szeretne vala-
min, akkor a következő napokban tegye!

Halak - Nehezen törődik bele 
a megváltozott helyzetébe. Úgy 
érzi, másképp látják Önt az 
emberek és igyekszik mindent 
megtenni, hogy jól jöjjön ki 

a helyzetből. Túl sokat foglalkozik a 
visszajelzésekkel. Legyen kevésbé hiú és 
koncentráljon az erősségeire, a gyenge 
pontok elfedése helyett.

 HOROSZKÓP 14. HÉT (2018. április 2-től április 8-ig)
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MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
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

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.
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Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a

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

á l l á s

a II. János Pál Katolikus Általános Iskola 
konyhai dolgozót keres főállásba. Szakács 
végzettség előny. Érdeklődni az alábbi 
elérhetőségen lehet: 06-30/9697-911 
vagy személyesen Ózd, Bem út 8. alatt. 

Baromfi feldolgozó üzembe, 
hentes végzettséggel ren-
delkező szakmunkásokat 
és betanított munkára fér-
fi és női munkaerőket kere-
sünk. Jelentkezés kizárÓ-
laG munkanapokon 9 órá-
tól 15 óráig a 30/983-7354 
telefonszámon. 

Betanított dolgozókat keresünk 
megnövekedett gyártásunkba, havi 
átlag kereset nettó 180-200.000Ft. Szál-
lást, utazás, munkába járást biztosítunk. 
Győri, mosonmagyaróvári munkahelyünk-
re. Érd: 06-70/639-9920

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

Gyakorlattal rendelkező 
nehézgépkezelőt keresünk 
JCB kombinált rakodóra. érd: 
06-30/608-2097

kFt keres azonnali kezdés-
sel Budapestre villanyszere-
lőket nettó 1500Ft/óra. szál-
lás, utazás, napi előleg meg-
oldott. érd: 06-30/197-7141

Németországba és dániába 
keresünk munkavállalókat 
mezőgazdasági területre: 
állattenyésztés – állatgon-
dozás (szarvasmarha, ser-
tés), traktoros, mezőgazda-
sági gépszerelő, növényter-
mesztési területre, ill. beta-
nított munkákra. tapaszta-
lat előny, de egyik helyen sem 
feltétel. legalább alap német 
vagy angol nyelvtudás min-
den helyen szükséges. Jelent-
kezés: 06-70/949- 0400, 
nyiregyhaza@andreasagro.
com, www.andreasagro.
com

Nincs munkád? Nem dolgozol? Beta-
nított munkakörbe keresünk kollégákat 
sopronkövesdi és ajkai munkahelyre. 
Ingyenes szállással, utazási költségtérí-
téssel, nettó 170.000Ft havi jövedelem-
mel, cafetéria, előleg, bejelentett munka-
viszony, albérlet támogatás, 6 hónap után 
hűségjutalommal. Hosszú távú munka-
lehetőség, kiváló munkakörnyezet. Fel-
tétel: 8 általános iskolai végzettség. Érd: 
06-70/315-8492

szalagfűrészgép-kezelő 
vecsési székhelyű acélcső 
kereskedelmi cég keres folya-
matos munkarendben foglal-
koztatott gépkezelő munka-
társat hosszú távra, albér-
let támogatással. Jelentke-
zés fényképes önéletrajz-
zal e-mailben: zsofia.hock@
benteler.com.

szerkezetépítő brigádot kere-

sünk budapesti munkavégzésre. Érd: 

06-30/9141-141

o k t a t á s

dajka tanfolyam indul Ózdon részletfi-

zetéssel. Eng.sz.: E-000452/2014. Érd: 

06-30/637-4083, 06-46/321-694

t á r s k e r e s é s

50 éves férfi hölgy társat keres. Tel.: 

06-30/881-2476

k Ö z l e m é N y

a Városközponti Garázsszövetkezet tulaj-

donosai az éves közös költséget (2.000Ft/

év) június 30-ig szíveskedjenek befizet-

ni. Helye: garázsiroda, minden csütörtö-

kön 16-17 óráig.
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Kiemelt bérezéssel 
GÉPKEZELŐKET ÉS 
KARBANTARTÓKAT 
keres a borsodnádasdi PLES Zrt.
Jelentkezéshez küldje önéletrajzát az 

info@ples.hu címre.

Lapzárta:
kedd 12.00 óra
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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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rvosi vszemor
szemüvegINGYENES szemorGYENES

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS

Jelenlegi AKCIÓINKRÓL érdeklődjön üzletünkben!

vizsgálat  minden pénteken (komlett
s esetén) computeres látásvizsgálat minden

vizsgálat minden pénteken (komlett
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Egyedi bútorgyártást, beszerelést 
rövid határidőre vállalunk.

Készleten lévő konyhabútorok a helyszínen 
megtekinthetők mintaboltunkban.

Szerelvények, fogantyúk, bútorok, pántok, 
konyhai munkapultok, rétegelt lemezek, 
OSB lapok, bútorlapok, farostlemezek

nagy választékban kaphatók.

Forgács KFT
Bútorlapszabászat (Mol kút mellett)

Ózd, Vasvár út 104. Tel.: 06-48/471-555
Nyitva: H-P 09:00-17:00

e-mail: forgacslapszabaszat@gmail.com

FEHÉR ÖKÖR KISVENDÉGLŐ

�Április 3. kedd

Tejfölös zöldbableves

Paprikás krumpli, kolbász

�Április 4. szerda

Frankfurti leves

Grízes tészta

�Április 5. csütörtök

Csontleves

Paradicsomos káposzta főzelék

�Április 6. péntek

Tojásleves

Sertéspörkölt, orsótészta

�Április 9. hétfő
Gombaleves
Rakott kelkáposzta

�Április 10. kedd
Egri húsleves
Pirított máj, sós burgonya

�Április 11. szerda
Habart krumplileves
Csirkecomb, rizibizi

�Április 12. csütörtök
Bográcsgulyás
Mákos tészta

�Április 13. péntek
Zellerkrémleves
Csirkepaprikás, csőtészta
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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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Ózd, Bolyki főút 67.
(Újváros tér, COOP ABC épületében)

ÁPRILIS 6ÁN 
PÉNTEKEN!

CSÜTÖRTÖKÖN KIPAKOLÁS!

ÁPRILIS 6ÁN
TAVASZI ÁRU ÉRKEZIK

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

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS
VILLANYSZEREL  

HEGESZT (OKJ 34 521 06)

(OKJ 34 522 04)

(OKJ 

ÖSZTÖNDÍJ
A LEGJOBBAKNAK!

Jelentkezz te is az 
Ózdi SZC Gábor Áron
Szakképz  Iskolája 
ÓAM ösztöndíjjal támogato
osztályába az alábbi
szakmacsoportokban:

Az Ózdi Acélm vek K . és az Ózdi SZC Gábor Áron Szakképz  Iskola
ÓAM ösztöndíjjal támogato  képzést indít a fen  szakmák tanulóinak a
2018/2019-es tanévt l kezd d en. Az elméle  képzést az iskola
biztosítja, míg a szakmai gyakorlatot az ÓAM. Megfelel  
tanulmányi átlag esetén - a 9. évfolyamot követ en - cégünk
kiemelt anyagi támogatást nyújt az elérhet  két szakképzési 
ösztöndíjon túlmen en, egy tanulmányi szerz dés keretein belül.
B vebb felvilágosítás, jelentkezés:
Alabán Péter tagintézmény-vezet
Ózdi SZC Gábor Áron Szakképz  Iskolája - Tel.: +36/48/473-211

gasziozd.hu
oamk .hu

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén

PEPPI JÁTÉKBOLT
a Városháztéren

Tel.:470-677
pappijatekbolt.webnode.hu

Bőrfocik varrása,
kézilabdák 

javítása,
belsőcsere, 
cikkcsere.
Tollasütők 
húrozása

vastag damillal.

BŐVÍT? 
FELÚJÍT?

50 % kedvezménnyel 
a maradék árukészletre a
Villanyszerelési Anyagok Boltjában

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

Tel: 06/48-475-759

Vég-kiárusítási 
AKCIÓ

45
61

40

vdablakmester@gmail.comakciovdablakmester@gmail.com

a feltüntetett árak már a kedvezményes árak

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


