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Tel.: 06-70/628-0119

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték-szerelés!

Ózd 06. hét

A Becherovka Miskolci Far-
sang első két napján sajnos az 
időjárás nem fogadta a kegye-
ibe a látogatókat, vasárnap vi-
szont szerencsére már kisütött 
a Nap is. Benépesült a belváros 
és a standok forgalma is elér-
te a normális üzemmenetet. 
/11. oldal

Becherovka farsang

Mérföldkőhöz érkezett a 
borsodnádasdi molnárkalács 
sütőüzem./5. oldal

Egymillió molnárkalács

Fújni kellett. 
Ózd több pontján is 
közúti ellenőrzést 
tartott a rendőrség. 
Csupán arra voltak 
kíváncsiak, hogy ki 
ült a volán mögé 
alkoholfogyasztás 
után. 

MOSÓGÉP-HŰTŐGÉP 
SZERVÍZ és

ALKATRÉSZBOLT
H-P: 8-16-ig

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

GÁZKÉSZÜLÉK 
JAVÍTÁS

Tel.: 06-30/540-7008

Tűzhely, bojler, kazánok 
javítása

(régebbiek is) 
48 órán belül!

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

TÉLI  AKCIÓ!

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

60x150 Bny ablak:  40 000 Ft
150x150 Bny ablak:  57 000 Ft
210x150 Bny ablak:  88 000 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 .

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

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

Bejelentkezés:  
06-48/472-197szemorvosi vizsgálat  minden pénteken (komlett  

szemüvegkészítés esetén) computeres látásvizsgálat minden nap!INGYENES
Bankkártya és egészségkártya elfogadó hely./luxoptozd

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS

Közkívánatra újból
INGYENES 

GLAUKÓMA 
(ZÖLDHÁLYOG) 

SZŰRÉS!
Időpont: Március 9-10.

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:

SOPRONKÖVESD

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

AUTOLIV KFT.
Munkavégzés helye:

Ózd• 

Feladatok: 
Az ügyfél igényeinek legjobban • 
megfelelő gépjármű kiválasztása 
és értékesítése (új és használt 
autó értékesítése)
Ügyféltárgyalások lebonyolítása• 
Ügyfél elégedettség mérése• 
Használt gépjárművek • 
beszámítása

Gépjármű átadási • 
dokumentációk kezelése

Elvárások:
Minimum középfokú végzettség• 
Kimagasló kommunikációs • 
készség szóban és írásban
Nyitottság a technológiai • 
újdonságok elsajátítása felé
Műszaki beállítottság• 
Határozott, hiteles fellépés• 
B kategóriás jogosítvány • 
megléte, vezetési tapasztalat
Ügyfél-centrikus magatartás• 

Gépjármű értékesítő állás 

Várjuk jelentkezését magyar nyelvű önéletrajzzal 
a suzukikaiser@t-online.hu e-mail címre.

3600 Ózd Volny József út 2.
48/476-200, 06-30/205-4081

MŰSZAKI ÉS EREDETISÉG VIZSGA 
MUNKANAPOKON

SZEMÉLY ÉS 
KISHASZONGÉPJÁRMŰVEK 
TELJESKÖRŰ SZERVIZELÉSE 

JAVÍTÁSA
AUTÓVILLAMOSSÁGI MUNKÁK

GÉPKOCSI ÉS 
UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS

K
T

AU

UTTÁNF
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Megújul a lillafüredi kisvasút. Az ÉSZAKERDŐ Zrt. célja, hogy 2020. 
november 14-én, a LÁEV fennállásának 100. évfordulóján egy korhűen és ugyanakkor 
korszerűen felújított, hosszútávon üzemeltethető erdei vasutat adhasson vissza az uta-
zóközönségnek. Az évi 240 000 fős utasforgalom további fenntartásának záloga ezért a 
teljes körű rekonstrukció. Szuper ügyek

Ózd legjobb sporto- ■
lóit tüntették ki azon a 
gálán, amelyet az el-
múlt héten tartottak a 
városban.

Farkas Péter Barnabás, 
Ózd alpolgármestere fel-
idézte beszédében a régi 
időket, amikor az 1900-as 
évek elején önszervező mó-
don, Angliából hozott labdá-
val megalakult a focicsapat. 

Az 1930-as évek-
ben állami szin-
ten elkezdték 
szorgalmazni a 
cserkész életet 
az iskolákban.  
Így történt ez 
Ózdon is. 

A díjátadón 
huszonegy kate-
góriában negy-
vennyolc serle-
get osztottak ki. 
Janiczak Dávid, 
Ózd polgármes-
tere arról be-
szélt, megfelelő 
felkészültség-

gel, fegyelemmel és kitar-
tással bármit elérhetünk. 
Itt ma olyan nagyszerű em-
bereket ünneplünk, akik 
eredményekkel is bizonyít-
ják azt, hogy sikerült az éle-
tükben elérni a céljaikat. Bí-
zom abban, hogy Ózd város 
hírnevének gyarapításáért és 
azért, hogy sportolóink mi-
nél nagyobb népszerűségre 
és hírnévre tegyenek szert 
és eredményeket érjenek 
el saját sportágukban, még 
több díjat tudnak majd be-
zsebelni a jövőben. Hiszen 
keményen megküzdenek ér-
te minden esztendőben.

Ózd legjobb sportolóit jutalmazták
Ezt a könyvet annak a tizennyolc 
éves srácnak írtam, aki valaha 
én voltam. Azt hiszem, szívesen 
olvasott volna egy ilyen kötetet. 
Írja Mérő László az Érzelmek lo-
gikája műve hátoldalán, ahol va-
lóban ránk mosolyog ifjú énje. 
Amikor belelapozok és meglátom 
a belső borítón a hetvenhez kö-
zelítő arcát, ugyanúgy vonzónak 
találom. Sokat gondolkodtam, 
miért érzek így. Amikor tavaly 
hallottam az előadását és topo-
rogva vártam a soromra, hogy 
aláírja nekem ezt a kötetet, akkor 
értettem meg. A bölcs és tudós 
ember, ugyanolyan kíváncsiság-
gal, érdeklődéssel tekint a világ-
ra, mint tette azt fiatalként.
Mérő könyvei nem könnyű olvas-
mányok. Mindig rájövök, mennyi 
tanulnivalóm van még. A sze-
mélyiségemből adódóan sokáig 
abban a tudatban éltem: a rossz 
hangulataim, a sötétebb pilla-
nataim csak nyűgök. Igencsak 
kikerekedett a szemem, amikor 
a depresszív realizmusról és a 
rosszkedv előnyei fejezetekkel 
találkoztam. 
Persze nem véletlen, hogy így 
neveltem a személyiségemet, 
hiszen az utóbbi években a csap-
ból is a pozitív pszichológia folyt. 
Kevés szó esett, esik az egészsé-
ges lelkű ember negatív érzelme-
iről, pedig a pszichológusok ezt 
is kutatták, kutatják. Az egyik 
ilyen például a depresszív rea-
lizmus jelensége. Az a felisme-
rés, hogy a depresszív emberek 
pontosabban tartják nyilván a 
megtörtént eseményeket. Amit 
hétköznapi nyelven akár alapos 
körültekintésnek is nevezhetünk. 
És bizony vannak olyan szakmák, 
ahol alkalmassági követelmény 
a depresszív realizmus meglé-
te. Ilyenek az ügyvédek, ahol 
mindig figyelembe kell venni a 
legrosszabb végkifejlet lehető-
ségét is.
Az, hogy a jókedv segíti a kreati-
vitást, talán már sokan érzékel-
tük. Az, hogy a rosszkedv segíti 
a döntéshozatalt, újdonságnak 
számít. Pedig Forgács József a 
sydney-i egyetem szociálpszi-
chológia professzora ezt kutat-
ta, ami jelentős, meghatározó el-
méletnek számít ma is. Sok száz 
emberen tanulmányozta, hogy a 
létrehozott jó és rossz hangulat 
hogyan befolyásolja a döntésein-
ket. Kiderült, rossz hangulatban 
alaposabban figyelünk a külvilág 
ingereire.
Amikor ezeket a kutatásokat ol-
vastam, egy nagyon régi barátom 
eszmefuttatása jutott eszembe. 
Egy házasságot nem lehet ala-
pozni a szerelem rózsaszín kö-
dére. Az életre szóló döntéshez 
reális helyzetértékelés kell. Hu-
szonévesek voltunk és én persze 
rögvest „lerégimódiztam”. Le-
het, ma már nem tenném.

SZI – Maros Éva

RÚZS
A másik 

oldal

Legjobb felnőtt sporto-
ló egyéni sportágban
Ihász Vera 
Molnár Csaba 
Kovács István 
Legjobb felnőtt csapat 
sportágban
Nyeste Balázs 
Gasková Réka 
Bóta Ervin 
Utánpótlás egyéni
Gyöngyösi Bianka 
Terebesi Adrián 
Dúl Ádám 
Utánpótlás csapat
Farkas Bence 
Bárdos Míra Noémi 
Szabó Martin 
Szakosztályvezető
id. Gyuricska István 
Fodor Emese 
Marosréti Ervin 
Legjobb edző
Szakál György 
Fekete József 
Pintér László
Technikai
Riskó Dániel 
ifj. Nedecki László 

id. Nedecki László 
Küzdősport utánpótlás
Morvai Martin 
Küzdősport felnőtt
Besztercei Rajmund 
Csapat
II. kcs. „B” kat. leány 
torna csapat
ÓAM-ÓKC felnőtt
ÓAM-ÓKC ifi
Ózdi Súlyemelő Fitness 
Club
Jó tanuló jó sportoló 
ált. isk.
Koós Réka 
Bárdos Bálint 
Bényei Balázs 
Budai Fruzsina 
Jó tanuló jó sportoló 
középiskola
Miklós Márk 
Zákányi Panna 
Horváth Fanni 
Legsportosabb általá-
nos iskola
Bolyky Tamás Általános 
Iskola
Legsportosabb 
középiskola

Széchenyi István 
Katolikus Gimnázium 
és Szakgimnázium
Fogyatékkal élő 
sportoló
Kulcsár József 
Ózd Város Sportjáért
Fehér János 
Kosik Gyula 
Különdíj
Wenzel Péter 
Tassonyi Ferenc
Szurdoki István 
Közönségdíj
Besenyei Lilla – 
Schulcz Gergő 
Kovács Attila 
Média díj
Fröhlich Tamás 
Alpolgármesteri díj
RUNPBC - Erika C Dance 
School
Stréer Tamás
Polgármesteri díj
Vanczák Attila

Bálint vagy Valentin  ■
nap a szerelmesek nap-
ja. Az ünnep eredetét 
legendák övezik, ám az 
tény: a római életsze-
retet, a népszokások és 
a keresztény hagyomá-
nyok is hatással voltak 
rá, formálták annak ar-
culatát.

Vannak, akik ezen a na-
pon drága ajándékkal lepik 
meg párjukat, mások a ro-
mantikus vacsorával kedves-
kednek kedvesüknek. 

Péter (19)
Középiskolás koromban 

egy szál rózsát vettem az ak-
kori barátnőmnek, ma már 
egy kis ajándékot is teszek a 
virág mellé. Nem kell nagy 
dologra gondolni: egy bögre, 

valami kis 
plüss figu-
ra, vagy 
valami ha-
sonló. Úgy 
gondolom, 
hogy a lá-
nyoknak fontos ez 
a nap, ezért nem 
szabad nekik csalódást 
okozni. 

Judit (23)
Én nagyon szeretem ezt 

a napot. Minden évben so-
kat gondolkodom azon, hogy 
mivel lepjem meg a baráto-
mat. Próbálok mindig vala-
mi személyre szabott dolgot 
venni. Persze ez nem mindig 
sikerül. Én általában virá-
got kapok, aminek nagyon 
tudok örülni. 

Ferenc (42)
Mi már elég idősek va-

gyunk ahhoz, hogy ezzel 
a divattal foglalkozzunk.  
Maximum kinyitunk egy 
üveg bort otthon, vacsora 
után és azt szépen nyugodtan 
megisszuk a feleségemmel. 

Vera (31)
Kapcsolatunk elején még 

igyekeztünk ajándékokkal 

meglepni egymást a bará-
tommal. Az elmúlt években 
azonban váltottunk és egy 
éttermi vacsorával ünnep-
lünk Valentin napon. Mis-
kolcon, Egerben és Szilvás-
váradon is jártunk már a 
szerelmesek ünnepén. Idén 
szintén ez lesz a program. 

Nikoletta (17)
Ez az egész Valentin nap 

egy nagy hülyeség. Miért 
csak egy nap kell nagyon 
szeretni a másikat? Én egész 
évben szeretem a barátom, 
nem csak február 14-én. Per-
sze én is kapok ilyenkor egy 
szál rózsát, de szerencsére 
máskor is szoktam, így ez 
nem különleges alkalom. 

  
SZI - NM

Február 14 – A szerelmesek napja
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MAROSI 
ISTVÁN 

világválogatott kézilabdás 
nevében köszönöm 

az Ózdi Kézilabda Club 
vezetőinek, sportolóinak 

a 2018. február 3-án 
szombati mérkőzésen való 

tiszteletteljes 
megemlékezésüket.

Mné Katika

Fájó szívvel 
tudatom, hogy

Édesapám

CZIRÁNKU 
GERGELY

életének 88.
évében 

elhunyt.
Fia

Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy

FARKAS GÉZA
(volt FAM dolgozó)

életének 72. évében elhunyt.
Temetése 

2018. február 13-án kedden
12:30 órától lesz 

a Táblai temetőben.
Gyászoló családja

Fájó szívvel 
tudatjuk, hogy 
a szerető Férj, 

Édesapa, Nagyapa

HERCSIK 
LÁSZLÓ

életének 81. évében 
váratlanul elhunyt.

Temetése 
2018. február 12-én, hétfőn 

12:30 órakor lesz 
a Gyári temetőben.
A gyászoló család

Köszönöm 
a rokonoknak, 
barátoknak,

vadásztársaknak, 
sporttársaknak, kedves 

szomszédoknak
akik eljöttek szeretett férjem

MAROSI 
ISTVÁN

(élt 73 évet)
temetésére és fájdalmamban 

osztoztak.
Szerető felesége Katika

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Bánrévén (közvetlenül a Szlovák határ 
mellett) csendes utcában 990 m2 tel-
ken 80 m2-es összkomfortos  (2 szoba + 
nappali) családi ház eladó. A házhoz nyá-
ri konyha, garázs, pince, fúrt kút tartozik. 
Fűtése gázkonvektor + cserépkályha, a 
meleg víz ellátásáról gázbojler gondos-
kodik. Irányár: 3,4 M Ft. Érd: 06-20/260-
9517 hétköznap 17 óra után, hétvégén 
egész nap.

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

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

Meggyesen 2 szobás ház cserépkályhás 
fűtéssel eladó. Érd: 06-30/517-4907

l a k á s e l a d á s

eladó a Bolyki főúton tégla építésű, föld-
szinti garzon. Ár: 2,2 MFt. Érd: 06-30/617-
2866

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

eladó Nemzetőr út 20. szám alatti két-
szobás, erkélyes lakás. Ár: 3,6 MFt. Érd: 
06-30/924-8236

eladó városközponti, 55 m2-es lakás. Új 
ablakok, ajtók. Ár megegyezés szerint. Érd: 
06-70/427-5978

eladó 37 m2-es, földszinti, konvektoros 
lakás, akár bútorozva is. Árban megegye-
zünk. Érd: 06-70/201-9691

Géza úton teljesen felújított, egyedi fűté-
ses garzon lakás eladó. Érd: 06-20/298-
3278, 06-20/229-8369

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

Ózdon a Géza úton zöldövezetben 1,5 szo-
bás, első emeleti, erkélyes, saját pincés, 
felújításra szoruló lakás eladó. Irányár: 2,9 
MFt. Érd: 06-30/924-9246

Ózdon, frekventált, nyugodt kör-
nyéken rendezett, jó lakóközössé-
gű ház 1. emeletén tágas, 2+2 szo-
bás, felújított, tehermentes örök-
lakás bútorozva eladó. Irányár: 6 
MFt. Csak komoly érdeklődők hív-
janak: 06-70/330-7595

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

Ü d Ü l ő ,  H é t v é G I  H á z

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

G a r á z s

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

J á r M ű

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

Mazda 2 Revolution Top 1.5 2016-os, 
újszerű állapot, legmagasabb felszerelt-
ség, az elérhető legtöbb extrával. Bőr bel-
ső, sávtartó, sávváltó asszisztens, digitális 
klíma, ülésfűtés, esőérzékelő, kulcs nélküli 
indítás, GPS navigáció, érintő kijelző. Irány-
ár 4.499.999,- 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

suzuki Alto 1.1 2005-ös évjárat, keveset 
futott, idős tulajdonostól, szervokormány 
légzsák, Cd-s rádió. Irányár 459.999.- 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

volkswagen Jetta 1.6 CR Comfortline 
DSG 2014-es 7 sebességes automata, 
keveset futott, első gazdás gyári garanci-
ával rendelkező autó, ülésfűtés, két zónás 
digitális klíma, parkoló radar, nagyon fel-
szerelt sérülés mentes autó. Irányár 
3.449.999,- hitel, autóbeszámítás lehet-
séges! 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 fel-
ni, kiváló állapot! Irányár 1.099.999,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

suzuki Vitara 1.6 GL+ 2016-os első gaz-
dás, Piros/Fekete szín, kevés kilométerrel, 
rengeteg gyári extra (digitális klíma, ülés-
fűtés, ködlámpa, érintő képernyős navi-
gáció, alufelni, 4 elektromos ablak, riasz-
tó, 1 év garancia! Irányár 3.799.999.-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, vonóhorog, 
ülésfűtés, ködlámpa, magasan felsze-
relt. Irányár 1.649.999,- hitel, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

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

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

Hyundai I20 1.25 benzin 2014-es évjá-
rat, 5 ajtós, klímás, elektromos ablak, köz-
ponti zár, vezetett szervizkönyv. Irányár 
2.290.000,- hitel, autóbeszámítás lehetsé-
ges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854 

seat Leon 2.0 PD TDI FR 2008-as évjá-
rat, sport változat, nagy spoilerekkel, ülés-
fűtés, klíma, elektromos ablak és nagyon 
sok extra. Kevés kilométerrel. Irányár 
1.630.000,- hitel, autóbeszámítás lehet-
séges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

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

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

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

suzuki Jimny 1.3 JLX Comfort 4WD 2014-
es évjárat, klíma, ülésfűtés, elektromos 
ablak, központi zár. Irányár 3.290.000.-
hitel, autóbeszámítás lehetséges! Suzu-
ki Kaiser Tel.: 30/374-8854

Opel Zafira 1.6 benzin, 2004-es évjárat, 7 
személyes, szép állapotban, friss műszaki-
val eladó. Kisebb autó beszámítása lehet-
séges! Érd: 06-70/375-1806
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antik bútort, porcelánt, fest-
ményt, pipát, játékot, könyvet, 
vásznat, ezüstöt, órát, fegyvert, 
érmét, katonai-népi-egyházi tár-
gyat, teljes hagyatékot vásárolok 
korrekt áron. kérem hívjon biza-
lommal! Ingyenes kiszállás becsü-
letes értékbecslés. érd: 06-30/486-
3578

Gyűjtő, szakképzett műtárgybe-
csüs magas áron vásárol régisé-
get, bútort, festményt, porcelánt, 
ezüsttárgyakat, hagyatékot. érd: 
46/348-436, 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, zsá-
kot, népviseleti ruhákat, hagyatékot. Érd: 
06-70/217-3347
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Fekete színű német juhász keverék 
kiskutyák 1.000 Ft-ért elvihetők! Érd: 
06-20/5050-956

tojótyúk előjegyezhető a www.facebook.
com/baromfifutar oldalunkon. Most 
50Ft/db kedvezményt adunk! Kupon: 
baromfi50

vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650 Ft/
db. Érd: 06-20/204-2382
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eladó tűzifa számlával 11.000Ft/m3. 
Ingyenes kiszállítás. Érd: 06-70/590-4645, 
06-30/550-3930 AA-5917776

eladó tűzifa! vastag 25.000/m3, 
vékony 18.000/m3, puhafa, fenyő 
13.500/m3. darabolás + 2000Ft/
m3. az ár tartalmazza a fuvar 
költséget! 06-20/423-5544, e-mail: 
sandor12@citromail.hu 06-30/314-
5949, e-mail: cs.alex.hunt@gmail.
hu lezák sándor

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

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

tűzifa bükk, hasított szálakban 
1mx1mx1,7m 23.500 Ft rendelés 
6 m3-től. érd: 06-20/529-7719

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

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

vastag, minőségi tűzifa eladó. Érd: 
06-70/620-5183
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Búza, tritikálé, árpa és kisbálás szal-
ma eladó. Árak: 5.000Ft/mázsa, illetve 
300Ft/db. Nagyobb tétel vásárlása ese-
tén az ár alkuképes. Érd: 06-30/228-
1526, 06-30/950-8470

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

eladó ROLAND-E 12-es szintetizátor. Ára: 
25.000 Ft. Érd: 06-70/216-1237

eladó 4 égős gáztűzhely, palackkal együtt. 
Érd: 06-30/416-3056

kisbálás réti széna eladó. Érd: 
06-30/2570-567

Olcsón eladó hordozható cserépkály-
ha, disznóvágó asztal, 5 mázsáig mérő fa 
mázsa, UAZ alkatrészek. Érd: 06-30/904-
5073

2Xl méretű, újszerű állapotú (kétszer 
viselt), cipzáras férfi bőrdzseki eladó. Ár: 
15.000 Ft. Érd: 06-70/629-0524
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Idősek Házában meghitt csalá-
di környezetben idősek gondozá-
sát vállaljuk, korrekt áron. érd: 
06-20/551-3510

Idősgondozást vállalok nagy tapasztalat-
tal. Hívjon bizalommal: 06-30/916-5124

Hálás szívvel 
mondok köszönetet 
a Magyar Kézilabda 

Szövetségnek, 
hogy férjem

MAROSI 
ISTVÁNT 

saját halottjuknak 
nyilvánították 

és temetésén megjelentek, 
sírjára virágot helyeztek.

   ______.______
Köszönöm Ózd város 

polgármesterének 
segítő munkáját, 
a temetésen való 

részvételét.
______.______

Itt köszönöm meg 
az ózdi kórház 

orvosainak, nővéreinek 
két éven át tartó, odaadó, 
küzdelmes munkájukat.

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

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

KŐMŰVES MUNKÁK 
ANYAGBESZERZÉSSEL,
SZEMÉT ELSZÁLLÍTÁSSAL! 

0000000��

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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Borsodnádasdon  ■
szeretnék, ha megva-
lósulna az egyházi os-
tya gyártása is.

A Borsodnádasdi Molnár-
kalács több mint egy évtize-
des újjászületése után, újabb 
fontos mérföldkőhöz érkez-
tek a helyiek. A 2015-ben át-
alakított, egy évvel később 
átadott, tavaly pedig már tel-
jes esztendőt működött sütő-
üzemben átlépték az 1 milli-
omodik darabszámot. Mint 
ismert, a közfoglalkoztatás 
keretében vaníliás és fahé-
jas ízben, géppel sütik a fi-
nomságot, amelynek most 
már az értékesítése is egy-
re szélesebb körben megol-
dott. A Stühmer mintaboltok 
prémium dobozos terméket 

forgalmazzák, de a Coop üz-
leteiben valamint a környe-
ző kisboltokban is hozzájut-
hatnak a vásárlók. Emellett a 
Borsodnádasdi Önkormány-
zat stratégiai partnerévé vált 
az Egri Érseki Palota Látoga-
tóközpont, ahol rengeteg lát-
ványsütésen vesznek részt a 
nádasdiak.

- Örülünk, hogy elértük az 

egymilliós darabszámot, sok 
munka volt benne, de megér-
te – reflektált Kormos Kriszti-
án, Borsodnádasd polgármes-
tere. - A sütőüzemünkben 
hatan dolgoznak, négyen a 
Molnárkalács előállításában, 
ketten pedig az értékesítés-
ben vesznek részt. Az érté-
kesítési adatok azt mutatják, 
hogy megérte belevágni ebbe 

a történetbe, hiszen az önkor-
mányzatnak jelentős bevétele 
van a csomagolt és a díszdo-
bozos molnárkalácsból.

Kormos Krisztián hang-
súlyozta: továbbra is az ere-
deti receptúrát követik, sem 
mesterséges színezéket, sem 
tartósítószert nem tartalmaz 
az édesség, csak természe-
tes alapanyag kerül a tésztá-
ba. Az üzemben jelenleg har-
minc és tízdarabos, valamint 
a már említett díszdobozos 
változatot készítik.

- Folyamatosan a fejlesztés 
lehetőségén gondolkodunk – 
folytatta Borsodnádasd pol-
gármestere. – Az egy műsza-
kos mennyiséget értékesíteni 
tudjuk, viszont előrelépés le-
het, ha be tudnunk indíta-
ni egy újabb műszakot. A 

lakosság a hatszögalakú cso-
magolást ismerhette meg ed-
dig, de rövidesen négy szög-
letben és ablakos formában 
is kapható lesz a molnárka-
lács. Emellett tárgyalásokat 
folytatunk az egyházzal az 
áldozó ostya gyártásának le-
hetőségéről. Ezt természete-
sen ízesítés nélkül kellene 
elkészíteni, a technológiánk 
ugyanakkor egyértelműen al-
kalmas rá.

Az esztendő elején már a 
nyári, Molnárkalács Feszti-
vál előkészületei is megkez-
dődtek. Az idei rendezvényt 
július 6-án és 7-én tartják 
meg a településen, amelynek 
sztárvendége az Irigy Hón-
aljmirigy, valamint a Balkán 
Fanatik lesznek. 
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Életének 74. évében  ■
elhunyt Marosi István 
kézilabdázó, Ózd város 
díszpolgára.

Ózd leghíresebb, legismer-
tebb sportolója volt. Bárhol 
jártunk az országban, Maro-
si István neve mindenhol jól 
csengett. A múlt idő sajnos 
aktuális, mert a világváloga-
tott kézilabdázó január 31-
én, déli 12 órakor itt hagyott 
bennünket. Imádta a labdát, 
mindennél jobban szeretett 
gólt lőni, vagy a társakat ki-
hagyhatatlan helyzetbe hoz-
ni. A szakmán belül többen 
úgy vélekedtek: 50 évenként 
egyszer születik olyan tehet-
ség, mint amilyen Ő volt. Az 
egykori csapattársak szeren-
csésnek vallották magukat, 
hogy játszhattak vele. Az idő-
sebb szurkolók pedig ugyan-
csak kiváltságos helyzetben 
érezhetik magukat, hiszen 
nekik megadatott a pályán 
látni Marosi Istvánt. Abban 
az időben úgy csinálta az 

indulócselt, mint a világon 
senki. Roppant gólérzékeny 
volt, minden szituációból 
érezte a kaput.

Pedig kézilabdát – a mai 
trendekhez képest – vi-
szonylag későn, 14 
esztendősen fogott 
először a kezébe. 
Hamar ráérzett a 
játék szépségére, 
két esztendővel ezután már a 
másod osztályú felnőttek kö-
zött edzett. Hamar bemutat-
kozott, majd kitűnt az Ózdi 
Kohászból, ezt az is bizonyít-
ja, hogy legjobb NB I/B-s já-
tékosként meghívót kapott a 
magyar válogatottba. A nem-
zeti csapatban 1963-ban mu-
tatkozott be a csehszlovák-
ok elleni, pozsonyi fellépés 
alkalmával. Innentől kezd-
ve pedig szűk egy évtizeden 
keresztül stabil tagja volt a 
férfi válogatottnak. Marosi 
István részt vett három vi-
lágbajnokságon – 1964-ben, 
1967-ben és 1970-ben – a ’67-
es svédországi tornán pedig 

29 találattal, holtversenyben 
a gólkirályi címet is elhódí-
totta. Nem csak a világver-
senyeken, hanem a magyar 
NB I-ben is termelte a gólokat. 
1966-ban az év játékosának 
választották, két esztendő-
vel később pedig az élvonal 
gólkirálya lett.

Pályafutásának két kiemel-
kedő csúcspontja volt: az 
egyik az 1968-ban jött el, ami-
kor a Csehszlovák Kézilabda 
Szövetség fennállásának öt-
venedik évfordulójára rende-
zett gálamérkőzésen magá-
ra ölthette a világválogatott 
kék-fehér szerelését. Négy 
évvel ezután pedig olimpiai 

résztvevő lett, 1972-ben tag-
ja volt a jobb helyezésre esé-
lyes, ám végül nyolcadikként 
zárt magyar válogatottnak. 
Marosi István 30 évesen, egy 

sérülés miatt hagyta ab-
ba a kézilabdázást, a 
sportágtól azonban ké-
sőbb sem szakadt el: 
edzősködött, de volt 
elnöke az Ózdi Ko-

hász Sport Egyesületnek is. 
Hosszú éveken keresztül ve-
zette a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kézilabda Szövet-
séget, az MKSZ-ben pedig az 
Etikai Bizottságot irányította. 
Marosi István utolsó éveiben 
alelnöke volt az Ózdi Kézi-
labda Clubnak, de a csapat 
meccseire később is kijárt, 
még tavaly decemberben is az 
első sorból szurkolt az ÓAM-
Ózdi KC-nak.

- Szerencsés ember vagyok, 
mert abban éltem, azt csinál-
hattam, amit szeretek, amit 
tudok – ezt még a 70. születés-
napján mondta a világváloga-
tott játékos. – Sokszor hívtak 

a fővárosi klubok, de külföld-
ről is rengeteg ajánlatom volt, 
Ózdot mégsem hagytam el. 
Itt volt a család, a szülőváros-
omhoz pedig mindvégig ra-
gaszkodtam. Egyáltalán nem 
bántam meg, hiszen nagyon 
sok mindent elértem ebben a 
csodálatos sportban. Az olim-
piai szereplés és a világvá-
logatottság volt a csúcs, de 
büszke voltam minden egyes 
győzelemre, amit az Ózdi Ko-
hásszal elértünk a magyar 
bajnokságban.

Marosi Istvánt életművé-
nek elismeréseként 2009-ben 
választották Ózd díszpolgá-
rává, bő egy esztendővel ez-
előtt pedig a Városi Sport-
csarnok is felvette a nevét. A 
magyar kézilabdasport nagy 
alakja áprilisban lett volna 
74 éves. Családja, barátai, 
tisztelői, sporttársai hétfőn 
kora délután a Gyári teme-
tőben kísérték utolsó útjá-
ra. Pista Bácsi! Nyugodjon 
Békében!

                         SZI - NM 

Szuper ügyek

Nádasdi sütőüzem: túl az egymillió kalácson

Elment Ózd világválogatottja: Marosi István

Putnoki ezüstérem. Büntetőrúgásokkal veszítette 
el a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatósága által 
kiírt Téli teremtorna döntőjét a Putnok VSE csapata. Koszta 
Péter együttesét a Mád múlta felül a Kazincbarcikán meg-
rendezett fináléban. 
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Megjelenik: Ózd, Putnok, Borsodnádasd és környékén, minden pénteken 
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Kos - Sok lehetőséget kínálnak 
Önnek a bolygók a héten, de 
Öntől függ, hogy ezekkel mit 
kezd. Ha elég éber és lecsap 
a kínálkozó esélyekre, akkor 

nagyobb sikereket érhet el! A Vénusz és 
az Uránusz is gondoskodnak arról, hogy 
jól érezze magát. Egy flört sok izgalmat 
ígér szerelmi életében!

Bika - Sikeres és örömteli 
napok várnak Önre. A maximu-
mot sikerül kihoznia belőlük, 
még többet is, mint tervezte és 
hétvégére úgy érezheti, hogy 

ott tart, ahol lennie kell. Ha valami elsőre 
nem sikerülne, Ön akkor sem adja fel, 
egész héten motivált lesz és másokat is 
meglep kitartásával.

Ikrek - Ezen a héten szabály-
osan ontják magukból a csil-
lagok az áldásukat! Nem csak, 
hogy szerencsés lehetőségeket, 
helyzeteket teremtenek, de 

még akár egy régi vágya is megvalósul-
hat. A napokban még akár csodák is 
történhetnek Önnel! De ne hagyja, hogy 
mindez a fejébe szálljon!

Rák - Az élete rendkívül moz-
galmassá válhat. Sokat utazik, 
szorgosan tevékenykedik, sőt, 
arra is lesz energiája, hogy a 
munkáján kívül még valami-

lyen közösségért is felelősséget vállaljon. 
Most még nem látja, de hamarosan 
nagyon jól jár majd ezzel! A szerelem is 
Önre találhat a héten.

Oroszlán - Uralkodó bolygója 
hétfőn a Plútóhoz kapcsolódik. 
Ennek hatására hajlamossá 
válhat rá, hogy a bolhából 
is elefántot csináljon. Nem 

kellene viszont mindenért a környezetét 
vádolnia. A szíve mélyén érzi, Ön is hibás 
egy-két dologban. A veszélyes helyzetek a 
munkahelyén is megszaporodhatnak.

Szűz - Fantasztikus új ötletei 
támadhatnak a héten. Tombol 
Önben az energia és szeretne 
valami igazán kreatívat alkot-
ni. Ajánlatos is lehet belefogni 

az ötletei megvalósításába, de akár a 
lakásfelújításba és bármi olyan dologba, 
ahol kiélheti magát. Elképzelései formát 
öltenek a héten!

Mérleg - Szívesen mozog 
emberek között, még az ide-
genek között is képes feloldód-
ni. Új kapcsolatokat építhet 
ki, amelyek hosszabb távon 

is beépülnek majd az életébe. Megis-
merkedik olyan témákkal, amelyeket 
eddig is érdeklődve figyelt, de nem volt 
módja alaposabban elmélyülni bennük. 

Skorpió - A napokban vál-
tozékony és igencsak ingatag 
lesz majd a hangulata. Senki-
vel sem fog tudni szót érteni, 
könnyen összetűzésbe keve-

redik a környezetével. Ne is csodálkozzon 
azon, ha kiszámíthatatlan hangulata miatt 
inkább elkerülik majd. De ne aggódjon, 
hét közepére rendeződik a helyzet.

Nyilas - A Nap a héten az 
Ön uralkodó bolygójával áll jó 
konstellációban: ideje végre 
komolyan vennie magát. 
A fő világító a munkájával, 

karrierjével kapcsolatos kérdésekre is 
rávilágíthat. Már maga is úgy érzi, nincsen 
egészen a helyén. Változtatnia kellene! 
Vegye kezébe a dolgok irányítását!

Bak - Mostanában nem találja a 
helyét. Úgy érzi, valami hiányzik 
az életéből. De ne aggódjon, 
a csillagok meg fogják világo-
sítani az elméjét és felfedik 

Ön előtt azt, mire lenne szüksége ahhoz, 
hogy boldogabb és elégedettebb legyen. 
Mindemellett nem ártana jobban odafi-
gyelnie az egészségére!

Vízöntő - Ha eddig akadályoz-
tatva érezte magát, akkor jó 
hírünk van, a napokban minden 
gát megszűnik és töretlenül 
haladhat előre. Bármi, amibe 

csak belefog, az rövid időn belül meg-
valósul. Érdemes kockáztatnia és akár 
formabontó terveit is megvalósítani, mert 
nagy dolgokat vihet véghez a héten.

Halak - A Vénusz, a szerelem 
bolygója belép majd a Halak 
jegyébe. Ez Önnek is sokat 
kölcsönöz a kedvességéből. 
Talán észre sem fogja venni, 

biztos lehet azonban abban, hogy a többi-
eket magához vonzza majd. Még az is 
lehetséges, hogy ezen a héten elkezdődik 
egy szép szerelmi történet.

 HOROSZKÓP 7. HÉT (2018. február 12-től február 18-ig)

Karosszérialakatos 
Á L L Á S !

Jól felszerelt műhelyünkbe 
teljes munkaidőbe

munkatársat keresünk.
Biztos munkahely,

családias környezet. 
Bérezés megegyezés szerint. 

Több éves szakmai
tapasztalat, önálló

munkavégzés előny.

Jelentkezni a  06-30/903-4812
telefonszámon lehet

Érdeklődni: 
30/253-8392 
(Hétköznapokon  
8.00-15.00 között)

Szórólapok, 
reklámkiadványok

terjesztésére 
megbízható, kézbesítésben 

jártas munkatársakat keresünk 

ÓZD
területéről. 

Gépkocsival rendelkezők 
jelentkezését is várjuk.

NEM DIÁKMUNKA!

kÖltÖztetés-BÚtOrszállÍtás-
lOMtalaNÍtás zárt teherau-
tóval, rakodással. Berki viktor 
06703619566 www.ozdifuvaros.
eu

lakások belső felújítását vállalom: burko-
lás, csempézés, glettelés, festés és mázo-
lás, gipszkartonozás, valamint PVC, sző-
nyeg, laminált padlók és egyéb munkák 
szakszerű elvégzése. Érd: 30/502-1217

teljes körű lakásfelújítást vállalunk! Víz, 
villany, festés, tapétázás, burkolás. Érd: 
06-30/943-3913

tv-JavÍtás. Osváth Csaba 06-30/998-
1361, 06-48/474-250

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

á l l á s

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

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

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

Gyakorlott villanyszerelőket, betaní-
tott villanyszerelőket keresünk Budapes-
ti munkavégzésre. Fizetés: nettó 240.000 
Ft-tól. Érd: 06-20/409-0094

kiemelt bérezéssel gépkezelőket 
keres a borsodnádasdi Ples zrt. 
Jelentkezéshez küldje önéletraj-
zát az e.bota@ples.hu címre.

MUNkatársat KERESÜNK! Ruháza-
ti nagykereskedés részére, betanított 
ruha válogatói munkakörre munkatár-
sakat keresünk! Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal az alábbi elérhetőségen: 
leticia13@t-online.hu.

Munkát kínál az AVON! Érd: 06-30/303-
2534 Bozóné Judit

víz-, gáz-, fűtésszerelőket, csőszere-
lőket, hegesztőket (ív, láng, és AWI) és 
segédmunkásokat keres budapesti köz-
pontú épületgépész cég hosszútávra, 
versenyképes jövedelemmel. Jelentke-
zés: 30/520-1610

M U N k a H e l y e t  k e r e s

előnyugdíjas hentes Ózdon és környé-

kén (10 km) alkalmi munkát keres heti 2-3 

napra. Érd: 06-30/367-4717

O k t a t á s

aranykalászos Gazda, Méhész, Vagyon-

őr, Targonca-, Földmunka-, Emelő-

gép-kezelő tanfolyamokat indítunk. 

E001083/2015/A008, A004, A022, A012, 

A011. Érd: 06-30/228-3281

t á r s k e r e s é s

Családi házzal, rendezett anyagi körül-

ményekkel rendelkező absztinens, nem 

dohányzó, idős férfi hölgy társat keres 

háztartásába. Érd: 06-48/448-162

társat keres komoly szándékkal 63 éves, 

nyugdíjas hölgy. Tel.: 06-20/337-5689

s z a B a d I d ő ,  s z Ó r a k O z á s

Hajdúszoboszlói üdülés március-
ban félpanzióval, 19.500Ft/fő/hét. 
érd: 06-30/867-6550
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HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK

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

Tel.: 06-30/489-7227
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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.  

Már lehet jelentkezni a szeptemberben induló 
mérnökinformatikus képzésre. A Miskolci 
Egyetem Ózdi Kihelyezett Tagozatán így jövő 
tanévtől már három szak közül választhatnak a 
továbbtanulni vágyók. Január 31-én megjelent 
a felvi.hu felvételi tájékoztatójának pótkötete, 
ebben már szerepel az új képzés, illetve a 
weboldalon, az E-felvételi rendszeren belül is 
rákattinthatnak az érdeklődők. Február 15-ig 
lehet a jelentkezési szándékot benyújtani. 
A szak levelező formában indul majd. Egyetlen 
egy specializációt lehet majd választani, a 
korszerű webtechnológiát a mérnökinformati-
kus képzés keretén belül. Ez egy nagyon 
divatos és nagyon jó lehetőséget ad mindazok-
nak, akik ezt a képzést választják. A felvételin 
pedig, az egyik kötelező tantárgy az érettségik 
sorában a matematika, a másik pedig a �zika 
vagy az informatika.

Felvételi
OKTATÁS

Utolsó útjára kísérték a világválogatott kézilabdázót a Gyári temetőben. A 73 éves korában elhunyt 
Marosi István búcsúztatóján több százan vettek részt. A Magyar Kézilabda Szövetség saját halottjának 
tekinti az egykori világklasszist. Sporttársai, vadásztársai, barátai, tisztelői is elmentek, hogy végső 
búcsút vegyenek a világválogatott kézilabdázótól. Sportszakemberek véleménye szerint minden 50 
évben születik a világon egy olyan képességű játékos, mint amilyen Marosi István volt: igazi világsz-
tár, kézilabda zseni. Marosi István 2009 óta Ózd Díszpolgára, ezért az önkormányzat a díszpolgáro-
kat megillető díszsírhelyet biztosított számára. A város képviselőtestülete, az ÓAM Ózdi KC 
javaslatára, még életében örök emléket állított az ózdi fér� kézilabdasport legismertebb egyéni-
ségének azzal, amikor egy évvel ezelőtt Marosi Istvánról nevezte el a Városi Sportcsarnokot. 
Pista bácsi, nyugodj békében!

Térítésmentes tanácsadással várta az ügyfeleket 
az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referense, 
Dr. Hronszky Regina a Polgármesteri Hivatalban. 
A referensek térítésmentes tanácsadások során 
segítenek az ügyfelek panaszainak megformálá-
sában. A valós panaszokat az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság elé terjesztik, illetve kiszűrik az olyan 
problémákat, amelyek esetleg más hatóság 
hatáskörébe tartoznak.  A fogadóórákat bárki 
felkeresheti, aki úgy érzi, vele szemben megsér-
tették az egyenlő bánásmód követelményeit. 
A hatóság referense minden hónapban ellátogat 
egy-egy járási központba, ahol az adott 
kistérségből érkezők számára tart fogadóórát. 
Emellett a megyeszékhelyeken rendszeres az 
ügyfélfogadás.  Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületé-
ben keddenként várják az ügyfeleket 13:30 és 
17:30 között.

Esélyegyenlőség
VÁROS

A Fiedler Ottó Sport Egyesület tagjai sikeresen 
kezdték meg a szezont a téli pihenő után, 
Szombathelyen a II. Savária Kupán. December 
18. és január 8-a között három hetes pihenőt 
tartottak, hogy mindenkinek legyen ideje 
regenerálódni. Azóta viszont gőzerővel 
dolgoznak a céljaik elérésén. Jól mutatja ezt a 
legutóbbi versenyük is, ahonnan a különít-
mény szinte minden tagja éremmel a nyaká-
ban tért haza. Edzőjük, Kis Gergő elmondta, 
hogy természetesen mindig tapasztal olyan 
dolgokat, amelyeken lehet javítani, de úgy véli 
a sok befektetett munkának később meg lesz 
az eredménye. A gyerekek egytől egyig 
élvezték a versenyt, hisz ezeken a napokon 
tudják megmutatni, hogy mennyit fejlődnek a 
napi kétszeri edzések alatt. Elmondták, hogy 
igen kimerítő a felkészülési időszak, de tudják, 
hogy megéri a ráfordított energia.

Siker
SPORT

Lecserélték a gyermekorvosi ügyelet autóját és új gépjárművel bővült a szociális alapellátás 
étkeztetési területe is városunkban. Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermek-
jóléti Integrált Intézmény a tavalyi esztendőből megmaradt keretből tudta kigazdálkodni 
azt a 3,2 millió forintot, amelyből nemrég megvettek egy nullkilométeres Dacia Sandero 
típusú autót. Múlt héttől az ebédet is egy korszerű Opel Vivaróval szállítják
a városban. A fejlesztésnek nagyon nagy jelentősége van a fenntartó intézmény mindennapi 
feladatellátásában, hiszen naponta 250 – főként idős – ember számára hordják ki a főtt 
ételt. A zárt rakterű – közel nyolc millió forint értékű – új furgon egy 16 éves kisteherautót 
vált ki a szolgálatból. A bővítésre a forrást városunk önkormányzatának egy sikeres 
pályázata biztosította a Területi Operatív Program keretében. Janiczak Dávid Egyed Gréta, 
a fenntartó intézmény igazgatójának társaságában tesztelte le az autópark legújabb 
darabját. A slusszkulcsot Tóth Sándor, gépjárművezetője vette át városunk polgármesterétől. 
Az új gépkocsiknak köszönhetően gyorsabbá és biztonságosabbá válhat a orvosi ügyelet 
működése és az ebédszállítás is megfelelő körülmények között történik.

Minőségi váltás
VÁROS

BúcsúKÖZÖSSÉG
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Teljes körű  
csőszerelési munkák! 

Hívjon bizalommal:  
06-30/368-0115 

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.

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

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Ózdon
február 10-én.

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

Csatlakozzon hozzánk és ragadja meg a lehetőséget, hogy a jövő részévé 
válhasson a Samsung SDI vállalattal, mely piacvezető a kreatív technológiai 

fejlesztésekben. Jelentkezőket várunk gyárunk termelési és karbantartó 
csapatába, mely elektromos autókba gyárt akkumulátorokat Gödön.

Az alábbi pozíciókba keresünk munkatársakat:

GÉPKEZELŐ (operátor)
GÉPBEÁLLÍTÓ (technikus)
KARBANTARTÓ TECHNIKUS (elektromos / mechanikus)

Elvárások:
•   szakiskolai vagy gimnáziumi/középiskolai végzettség,
•   önálló munkavégzés, megbízhatóság,
•   folyamatos munkarend vállalása.

Amit kínálunk az alapbéren kívül:
•   kiváló munkakörnyezet,
•   jelenléti prémium,
•   negyedéves prémium,
•   éves prémium,
•   cafeteria,
•   szálláslehetőség a munkahely közelében,
•   hazautazás támogatása,
•   bejáráshoz ingyenes vállalati busz vagy 10 Ft/km-es üzemanyag-támogatás.

Munkavégzés: 2131 Göd, Ipartelep hrsz., 6980

Kérjük, önéletrajzát a karrier@samsung.com e-mail címre küldje el!

Creative Energy & Materials Solution LeaderDUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén

A Diamit Zrt. az alábbi 
munkakörbe keres  

munkatársakat:

KŐMŰVES, 
ÁCS,

VILLANYSZERELŐ,
ÉPÜLETGÉPÉSZ 

SZERELŐ
Ambíciózus, 

tapasztalattal rendelkező, 
tervről önállóan dolgozni 

képes szakemberek 
jelentkezését várjuk,  
kiemelt bérezéssel!

Érdeklődni: 
Tóth László

06-70/378-45-87
toth.laszlo@diamit.hu

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

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

VÉRADÁSOK
Február 20. kedd

8:30 - 10:30
Arló, Művelődési Ház

Február 20. kedd
11:30 - 12:30

Borsodszentgyörgy, 
Kultúrház

Február 27. kedd
10:00 - 11:00

Sajóvelezd, Művelődési 
Ház

Február 27. kedd
12:00 - 17:00

Putnok, Művelődési Ház

Február 28. szerda
9:00 - 10:00

Csokvaomány

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

További infó:
veradas.hu/adj-vert/veradasok

KKKKKKKKKK
IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI:

Ózd, Árpád Vezér út 22/A.
Tel.: 48/572-380

E-mail: ozd@szuperinfo.hu

ÓZD

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN
az ország 
bármely

SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!

K.barcikai középvállalkozás 
keres tapasztalattal

rendelkező

Rendszergazdát 
(Számítástechnikust)

Beszerzési-/
Raktárvezetőt

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

e-mail címre
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Szuper ügyek
A Miskolci Egyetem  ■

vegyipari gépészmér-
nöki és a Debreceni 
Egyetem vegyészmér-
nöki mesterképzésé-
nek 4-4 hallgatója ve-
het részt 2018 február-
tól a MOL Petrolkémia 
duális képzésében. 

A program során a hall-
gatók egyetemi ismeretei-
ket gyakorlati tudással egé-
szíthetik ki, a legjobbaknak 
pedig hosszú távú munka-
lehetőséget kínál a vállalat. 
Nyolc  hallgató  február 5-i 
„beiratkozásával” megkez-
dődött a MOL Petrolkémia 
által indított felsőfokú du-
ális képzés első szemeszte-
re. A programban részt vevő 
hallgatók egyetemi tanulmá-
nyaik mellett gyakorlati kép-
zésen vehetnek részt a MOL 

Petrolkémiánál, ahol nap-
rakész szakmai ismeretek-
re tehetnek szert.  A most 
kezdődő, négy féléves mes-
terszintű mérnöki képzés-
ben résztvevő hallgatók a 
tanulmányaikat részben az 
egyetemen, részben pedig 
a MOL Petrolkémia telep-
helyén, valós ipari környe-
zetben töltik.  A képzésben 
résztvevő hallgatók a tanul-
mányaik teljes időtartama 
alatt fizetést kapnak a vál-
lalattól - mondta Zsinkó Ti-
bor, a MOL Petrolkémia Zrt. 
vezérigazgatója. Emellett a 
legjobbaknak hosszú távú 
karrierlehetőséget is biztosít 
a MOL Petrolkémia. 

A MOL 2030 - Enter 
Tomorrow elnevezésű 
stratégiájában rögzítette, 
hogy a vállalat petrolkémi-
ai üzletága még nagyobb 

hangsúllyal jelenik meg a 
jövőben. Ennek jegyében 
a MOL úgy döntött, hogy 
2030-ig minden ötéves peri-
ódusban 1,5 milliárd dollárt 
fordít közép-kelet-európai 
petrolkémiai és vegyipa-
ri növekedési projektek-
re. Ahhoz azonban, hogy a 
vállalat céljai maradéktala-
nul megvalósuljanak, min-
denképpen szükség van a 
jelenleg rendelkezésre ál-
ló szakképzett szakértői 

gárda megfelelő utánpót-
lására. Ezzel összefüggés-
ben indította el az elmúlt 
esztendőben a MOL Petrol-
kémia a vegyésztechnikus, 
valamint a villanyszerelő 
duális szakképzéseit, most 
pedig a vegyészmérnök és 
vegyipari gépészmérnök 
mesterképzéseit.  „A MOL 
Petrolkémia duális képzési 
programjai korszerű, nap-
rakész tudást biztosítanak 
a középiskolai tanulók és 

egyetemi hallgatók számá-
ra is. A célunk, hogy okta-
tási partnereinkkel közösen 
olyan képzési rendszert ala-
kítsunk ki, amely garantálja, 
hogy a tanulmányok lezárá-
sát követően a munkaerőpiac 
igényeinek megfelelő tudás-
anyaggal legyenek felvértez-
ve a pályakezdők. Büszke 
vagyok, hogy 8 kiváló kol-
légával gyarapodott a MOL 
Petrolkémia csapata” - jelen-
tette ki végezetül Zsinkó Ti-
bor, a MOL Petrolkémia Zrt. 
vezérigazgatója. 

Az akkreditációs folyamat 
tette lehetővé, hogy a mes-
terszakos hallgatók is meg-
kezdhessék tanulmányaikat 
duális formában - hangsú-
lyozta dr. Bányainá dr. Tóth 
Ágota, a Miskolci Egyetem 
docense. 

SZI - BGy

Felsőfokú duális képzést indít a MOL Petrolkémia 

Megújult a tagóvoda. A Miskolci Egyházmegye fenntartásában működő edelényi 
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Oltalom Tagóvo-
dája külső-belső felújítása befejeződött. Kormánytámogatással valósultak meg a munkálatok. Az 
épület február 7-i átadásán ünnepi beszédet mondott Fülöp Attila, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és Molnár 
Oszkár, Edelény polgármestere. Az épület szentelésének szertartását Orosz Atanáz megyéspüspök 
végezte. 

Fotó: Buzafalvi Győző

Eső, napsütés, havas  ■
eső, hó. Ez nem az éves 
beszámoló a csapadék-
ról, hanem az utóbbi 
hét jellemző időjárása. 
Vajon véget ért már a 
tél, vagy számíthatunk 
még meglepetésre?  

Bár a jelenések könyvé-
ben János próféta világosan 
kimondja, hogy a világ vé-
gét tűzeső okozza majd, az 
utóbbi napok időjárását lát-
va hajlamosak vagyunk azt 
hinni, hogy újabb özönvíz 
közelít. De ebben az esetben 
az égi erők biztosra mennek: 
előbb megfagyasztanak, és 
csak olvadáskor jön majd az 
özönvíz. Azt, hogy havazott, 
valószínűleg mindenki ész-
revette. Bár a forgalom csak 
helyenként bénult meg, hála 
annak, hogy a betonra érve 
szinte azonnal el is olvadt a 
hó. Miskolcon is érdekes lát-
ványt nyújtott a havazásban 
is csatakos úttest, miközben 

a gyepes területeken tíz cen-
ti vastagra is meghízott a hó-
takaró. Persze nem csak ha-
zánkban volt erős évkezdet 
a tél terén. Az USA-ban pél-
dául harminc éves hidegre-
kord dőlt meg januárban. 
Az amerikai meteorológiai 
szolgálat szerint a nebraskai 
Omahában mínusz 26 Celsi-
us-fokot mértek néhány he-
te. 1884 óta nem volt ilyen 
alacsony a hőmérséklet a tér-
ségben. Azonban ott kevés-
bé változékony az idő, míg 

mi itt a nedves kontinentá-
lis éghajlat ritka ingadozá-
sokat produkál. Gyakorla-
tilag a frontok két naponta 
taszigálják egymást odébb 
a légtérben.

Bár lassan csak egy hónap 
választ el minket a meteoro-
lógiai tavasztól, mégis joggal 
érezhetjük, hogy a tél még 
itt fog sziesztázni egy ide-
ig. A meteorológusok szerint 
egész jövő héten napsütés-
re számíthatunk, a hőmér-
séklet plusz 4 fok körülire 

tehető, kivéve pénteket, 
amikor felugrik 7 fokig, mi-
közben persze újra havazni 
kezd. Körülbelül olyan ez, 
mintha egy túlhajszolt krimi 
író fantáziájára lenne bízva 
az időjárás-jelentés. 

Vannak, akik ilyenkor a 
hagyományokban bíznak, és 
a régi módszereket választ-
ják. Ehhez nincs is szüksé-
günk másra, csak egy bar-
langra és egy medvére, meg 
persze némi napsütésre. A 
néphagyomány úgy tartja, 
hogy február másodikán a 
medve felkel téli álmából, 
és kinéz a barlangjából. Ha 
meglátja az árnyékát, meg-
ijed és visszamegy aludni, 
így tovább folyik a tél. Az 
intézmény honlapja sze-
rint a Miskolci Állatkert és 
Kultúrpark medvéi pénteken 
nem látták meg az árnyéku-
kat, így a bundás meteoroló-
gusok szerint, közeledik a 
valódi tavasz.      SZI - BM 

A szám, ami életet  ■
ment - 112 a lakosság szol-
gálatában. Két helyszínen, 
nyílt nap keretében mu-
tatjuk be a hívásfogadó 
központok munkáját - adja 
hírül az ORFK Kommuni-
kációs Szolgálat. 
Az egységes európai segélyhí-
vószám napjához kapcsolódva 
február 11-én, vasárnap a miskol-
ci és szombathelyi hívásfogadó 
központ ad otthont az egész na-
pos rendezvénynek. A program 
célja az állampolgárok tájékozta-
tása arról, hogy milyen esetek-
ben hívják a 112-es segélyhívó-
számot és hogyan viselkedjenek 
veszélyhelyzet esetén. A 10 órá-
tól 15 óráig zajló rendezvényen a 
résztvevők betekintést nyerhet-
nek a központok munkájába, to-
vábbá lehetőséget biztosítunk az 
operátorok által használt munka-
felületek megismerésére, éles 
hívásfogadás megtekintésére, 
valamint teszthívások fogadá-
sára. Az érdeklődők előadásokat 
hallgathatnak meg a hívásfoga-
dó központok működéséről, új-
raélesztési bemutatón és gya-
korlaton, valamint egészségügyi 
vizsgálatokon is részt vehetnek. 
A rendezvény helyszíne Miskol-
con a Hívásfogadó Központ Hat-
vanötösök útja 2. szám alatti 
székháza.                    SZI - BGy

Havazás és medveárnyék: Mit hozhat még a tél? Életmentő szám



10 2018. február 9.

44
72

08

44
72

59

44
75

37

44
43

28
44

70
27

Story... avagy a történetünk
A mi történetünk nem egyszerű dolog. Dominik gyermekünk SMA 1-es (gerinc-
velő izomsorvadás) betegségben szenved. Jelenleg már lélegeztető gépen va-
gyunk. Nem könnyű sajnos az élete. Az ilyen típusú gyerekek nagy része mozogni 
sem tanul meg, viszont nekünk megadatott ez a lehetőség. Tud kezével-lábával 
kalimpálni, fordulni is tud hátról, jobbról balra és vissza. Szeretnénk haza hozni 
magunkhoz, mert itt van mellettünk a helye. Ehhez sajnos át kell alakítanunk 
részben a lakást és egyéb eszközöket kell beszereznünk. Ágyat kell csináltatnunk 
ami dönthető, felfekvés elleni matracot kell neki vennünk és még sorolhatnám. Van 
egy kis része, amit önerőből mi is tudunk �nanszírozni. Viszont szükségünk van a 
Ti segítségetekre ahhoz, hogy pár hónapon belül haza hozhassuk. Azért is fontos 
ez, mert napi 4 óra hosszat lehetünk vele bent összesen, ami lelkileg sem tesz jót 
neki. Egy gyereknek az anyukája mellett a helye. Előre is nagyon szépen köszönjük 
mindenkinek a segítséget. 
Minden kis összegű adománynak, támogatásnak örülünk! 

Kérlek támogass te is egy egyedi összeg megadásával. 
giver.hu   Hogy haza hozhassuk Domcsit...

Budapest Bank 10102718-41256600-01004007 
(FONTOS a közleményben feltüntetni: Dominik adománya)

Aladiszk Bt. 
Bolyoki Egyházközség
Caff e Bar Jam
Chili Bár
Cinema Ózd
Color-Tech 96 Kft.
Deniz Gym Ózd Fitness Center
Devergo - Pléh Boy férfi divat
Dr. Kósné Dargai Rita
Éden Vendéglő
Flaskó István
Gyárfás Judit
Gyújtósi Zöldséges
Hangony Hús Kft.
Hangonyi Vágópont Kft.
Házszépítők boltja
Holdfény Étterem
Ilcsi Referencia Szalon Flaskóné 
Tóth Andrea
Janiczak Dávid polgármester
Joli Virágbolt
Kalandpark Szilvásvárad
Kiss Ida
Lázi Sándor
Lipusz László
Mánia Mayo Chix
Milasánné Kocsik Rita
Németh Eszter

Norfi l Pizzéria
Party Point Kft.
PizzázÓzd
Ricsifólia
Riz Gábor
Schulcz Istvánné
Shubu Zen Vendégház Szilvásvárad
Siki Pékség
Sofi Well BiÓzd
Sun City Grill Bár
Suzuki Kaiser
Szinkron Fodrászat Simoncsik 
Jolcsi
Szuper Kisáruház
Varga István és a rendezvény 
szervezésében és 
lebonyolításában szerepet 
vállalók, támogató jegyet 
vásárlók, az iskola dolgozói és 
tanulói. 

Közreműködésükkel 
emelték a bál színvonalát:
Cappucchino Partyzenekar
Besenyei Lilla, Schulcz Gergő 
SZIKSZI Kangoo csoport
SZIKSZI Keringősök

Az Ózdi „Kerisek” Alapítvány ez évben is 
jól sikerült alapítványi bált rendezett, 
melynek megvalósításához és sikeréhez sokan 
hozzájárultak.
Ezúton mondunk köszönetet  támogatóinknak: 
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Szuper ügyek Új szabályozás. Májusban lép életbe az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (General 
Data Protection Regulation, GDPR), amely a nemzeti jogszabályokat felülírva egységesíti az 
uniós tagállamok adatkezelési szabályait. Az új szabályozásról konferenciát szervez a BOKIK 
február 14-én, szerdán 9 órától a Felnőttképzési Központ Konferenciatermébe, (Andrássy 
Szakgimnázium és Szakközépiskola, Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10.). 

A Becherovka Miskolci Farsang első két napján sajnos az időjárás  ■

nem fogadta a kegyeibe a látogatókat, vasárnap viszont szerencsére 
már kisütött a Nap is. Benépesült a belváros és a standok forgalma is 
elérte a normális üzemmenetet.

Február első hétvégéje zárónapján a koncerteket nagy érdelődés kísérte. A kézműves, a nép-
művészeti és gasztronómiai vásáron hosszú sorok kígyóztak. Igazi karneváli hangulatban 
lehetett részük a vendégeknek. Miután a farsangozók ettek és ittak, nem volt más dolguk, 
mint a kiválóbbnál kiválóbb fellépők műsorait tapssal jutalmazzák. Az előadók közül sokan 
már visszatérő szereplők, és elmondásuk szerint mindig örömmel érkeznek erre a jeles ese-
ményre, ahol mindig szíves a vendéglátás, a hangulat. Az Erzsébet téren és a Városház téren 
lévő Becherovka Nagyszínpadon igazi sztáreső volt.
Ahogy azt nem volt nehéz megjósolni: Charlie vitte a prímet népszerűségben. A miskolci azon-
ban igazán hálás közönség, egyetlen színpadra lépő sem panaszkodhatott arra, hogy nem ho-
norálták kellően produkcióját.  Fotók: Buzafalvi Győző                   SZI - BGy

A harmadik nap végre kisütött a Nap
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www.stopautossuli.huwww.stopautossuli.hup
NYTSZ.: 00346-2008

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!

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

Ádám - Éva
Menyasszonyi ruha

kölcsönző

Ózd, Táncsis telep 1. • Tel.: 06 48/471-896

FEBRUÁR HÓNAPBAN
ELŐFOGLALÁSI
KEDVEZMÉNY!

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

CSALÁDI ÉS DIÁK
KEDVEZMÉNY

Vasvár út 49.WWW.MIKSZTAIAUTOSISKOLA.HU

30/9689-756T

Ózdon
az Inkubátorházban /302. terem/
2018. Február 19. hétfő 15:30-kor

Eredetiség vizsgálat minden hétköznap!

Gépjárművek 
biz tosítás kötése

Műszaki vizsga

AUTÓMENTÉS
TÉLI GUMI AKCIÓ!
•  goodyear • dunlop • fulda és egyéb márkák

•SZŐNYEGTISZTÍTÁS
•PATYOLAT • ABLAKTISZTÍTÁS

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

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

Csernusné és Vargáné
OPTIKA FOTÓ

ÓZD Interspar

3600 ÓZD, GYÁR ÚT 10.
WWW.RIODISCO.HU

FB.COM/RIODISCOOZD

02.10 RETRO FARSANG carnival in Rio - DJ Höfi 
02.17 KATAPULT DJ crazy Valentin
02.24 SZECSEI + 1 PUNK FANATIC Rio Minimal

NG carnival in Rio DJ Höfi

F E B R U Á R


