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DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték-szerelés!

Ózd 10. hét

Háromszázezer forinttal se-
gítette a Jótékonysági Est 
az Ózdi Néptánc Egyesület 
működését./3. oldal

300 ezres adomány

Az Európai Roma napon képvi-
selhetik hazánkat, négy fellé-
pés vár a Várkonyi Csibészek-
re április végén./5. oldal

Csibészek Brüsszelben

Lélekjelek. A XVII. Nemzetközi Magyar Fotószalon Felvidéki 
Régiójának képanyagából rendeztek kiállítást Ózdon, a Digitális 
Erőműben. A 45 képet bemutató tárlatot a Kárpát-medence húsz 
településén láthatja csupán a nagyközönség. 
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3600 Ózd, 
Vasvár u. 35/A; 

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

Szo. 9:00-12:00-ig

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

TAVASZI AKCIÓK!

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

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

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

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

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

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

A Békés Alkony Időskorúakat 
Gondozó Alapítvány

GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ, 
SZAKKÉPZETT GONDOZÓNŐT 

KERES.

Érd: 06-48/471-449

MOSÓGÉP-HŰTŐGÉP 
SZERVÍZ és

ALKATRÉSZBOLT
H-P: 8-16-ig

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

OTTHON CENTRUM
INGATLANIRODA

Az Ön tanácsadója:

Czene Eszter
06-70/454-3741

Eladná ingatlanát ,vagy 
hitellel terhelt  
ingatlanától szabadulna?
Esetleg eladó ingatlant 
keres? 
Hitelt és CSOK ügyintézésben 
is állok rendelkezésükre! 

Forduljon hozzám 

bizalommal!

Együtt mindent megoldunk!

Jelentkezni 
2018. március 19-ig 

a 06-20/4606-744 
telefonszámon lehet.

Foglalkozás-
Egészségügyi Szolgálat

MUNKAHELYI 
ELSŐSEGÉLY NYÚJTÓ 
KÉPZÉST SZERVEZ.

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

NAGY MENNYISÉGŰ 
TAVASZI ÁRU ÉRKEZIK
MÁRCIUS 12-ÉN HÉTFŐN!

Adóbevallások 
elkészítését vállalom! 

BALOGHNÉ LÍVIA
06-70/2323-119

BNELIVI68@GMAIL.COM

Épületek, lakások villamos 
gépészeti szerelését valamint 

elektromos kapunyitók 
telepítését vállalom.

Tel.: 06-20-980-7273

A 650300 számú Hangony 
Község Tulajdonosi Közössége 
éves beszámoló Közgyűlést tart 
2018. április 13-án 10 órakor a 
hangonyi Nyugdíjas Klubban.
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Ózd, Munkás út 10. 
Tel.: 06 48 472-197 

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

AZ EGYIK LENCSÉT 
AJÁNDÉKBA ADJUK!

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

Egyes prémium kategóriás 
multifokális szemüveg vásárlásakor 
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SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS

Jelenlegi AKCIÓINKRÓL érdeklődjön üzletünkben!

vizsgálat  minden pénteken (komlett
s esetén) computeres látásvizsgálat minden

vizsgálat minden pénteken (komlett

AJÁNDÉK

Minden termék 
20% kedvezménnyel 

kapható!

FILÓ KÍNAI ÜZLET
Ózd, Vasár út 50.ÚJ

A régi helyen  megújult választékkal szeretettel várjuk 
régi és új Vásárlóinkat!

Nyitás március 12. hétfő

uk 

Az akció 2018 március 12-től 20-áig tart!
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Időben érkezett. Szabadnapos rendőr mentette meg a 67 éves lénárddaróci férfi 
életét. Az idős férfit szomszédai napok óta nem látták mozogni a háza udvarán, ezért kértek 
segítséget hivatalos úton. A bajba jutott, földön fekvő férfit a helyszínre érkező mentősök 
kihűlés veszélyével szállították kórházba. Szuper ügyek

Nyilvánosságra ke- ■
rült a Jobbik országos 
listája. Janiczak Dávid 
polgármester marad. 

Ózd város polgármestere 
2016 óta a Jobbik országos 
alelnöke, azóta hallani a vá-
rosban, hogy országgyűlési 
képviselő lesz, és elhagyja 
Ózdot. Most a nyilvános-
ságra hozott listán a tize-
dik, elemzők szerint biztos 
befutó helyen szerepel a Job-
bik országgyűlési választási 
listáján. Janiczak Dávidot, 
Ózd város polgármesterét 
kérdeztük a jövőjéről, hiszen 

az országgyűlési képviselői 
és a polgármesteri tisztség 
együtt összeférhetetlen.

Nem, nem hagyom el a 
polgármesteri hivatást, itt 
maradok Ózdon – mondja a 
polgármester. A Jobbik or-
szágos vezetősége úgy dön-
tött, hogy az országgyűlési 
listán, a megtisztelő 10. he-
lyen szerepeljek. Ez szerin-
tem nem csak számomra, de 
a város számára is megtiszte-
lő, figyelnek ránk, figyelnek 
Ózdra és számításba vesznek 
minket. A választás után meg 
fogom kapni az országgyűlési 

képviselői mandátumomat, 
minek értelmében a követ-
kező négy éven át parlamen-
ti képviselő lehetnék. Ezt a 
mandátumot azonban visz-
sza fogom adni, és a lakos-
ság általi megbízatásom ér-
telmében a polgármesteri 
hivatásomnak teszek eleget, 
amíg számítanak rám. Erre 
kértek fel, erre választottak 
meg 2014 őszén hatalmas 
többséggel. Megtisztelő és 
jól eső érzés az előkelő hely, 
amit eredendően az ózdiak 
bizalmának köszönhetek, hi-
szen az itteni városvezetői 

éveim bizonyították a párt-
vezetőségnek, hogy alkalmas 
lehetek a Jobbik frakció tag-
jaként dolgozni az Ország-
gyűlésben. Azonban ezt a 
bizalmat az ózdiaktól arra 
kaptam, hogy itt Ózdon, a vá-
ros élén végezzek szolgála-
tot 2019-ig. A továbbiakban 
is itt helyben igyekszem meg-
szolgálni a bizalmukat. Az 
országgyűlési képviselőség 
lehetőségével - bár az egyik 
legszebb szolgálat, amit a la-
kosságért végezhet egy poli-
tikus -, most nem fogok élni. 
                                          SZI 

Eredményes volt a  ■
jótékonysági est.

A Digitális Erőmű épüle-
tében egykoron gépek mű-
ködtek, az elmúlt években 
pedig a kultúra vert fészket 
a falak között. A csodálatos 
környezetben tavaly – hagyo-
mányteremtő szándékkal, az 
Erőművi Erőtér közösségének 
segítségével – rendezték meg 
az első Jótékonysági Estet, 
amelynek nem titkolt célja: 
Ózd tehetségeinek támoga-
tása. Első alkalommal a he-
lyi zeneiskola hangszervásár-
lását volt hivatott segíteni a 
rendezvény, ezúttal pedig az 
Ózdi Néptánc Egyesület volt 
a kedvezményezett. 

- Néptáncosaink okkal vív-
ták ki azt az elismerést, ame-
lyet elődeik megalapozása 

mellett ők visznek tovább. 
Ők Ózd hírnevének öregbí-
tői. Olyan kovácsok, akik se-
gítenek abban, hogy egyben 
tudjuk tartani ennek a város-
nak a lelkiismeretét, egyben 
tudjuk tartani azokat a fia-
talokat, akik a néptánc kul-
túráját meg tudják őrizni a 
jövő nemzedékének – fogal-
mazott ünnepi köszöntőjében 
az est fővédnöke, Riz Gábor. 
- Büszke és boldog vagyok, 

hogy van egy olyan házunk, 
amely tovább bővítette annak 
a lehetőségét, hogy méltó kö-
rülményeket tudjunk biztosí-
tani a kultúra szerelmeseinek 
– tette hozzá az országgyűlési 
képviselő. 

Az Ózdi Néptánc Egyesület 
az 1947-ben alapított Kohász 
Táncegyüttes utódja, mai for-
májában 2003-ban jegyezték 
be hivatalosan. Az elmúlt esz-
tendőkben számtalan kisebb 

fellépéssel és több egész estés 
műsorral örvendeztették meg 
a város lakosságát. Magyar-
ország szinte összes tájegy-
ségének tánca megtalálha-
tó repertoárjukban, az egyes 
táncokat pedig szigorúan az 
ahhoz társuló viseletben ad-
ják elő. 

- Óriási segítség nekünk 
ez a 300.000 Forint, nagy kö-
szönettel tartozunk a szerve-
zőknek, hogy ránk gondol-
tak kedvezményezettként. 
A mi költségvetésünk kü-
lönböző támogatásokból áll 
össze, így tudunk új ruhá-
kat, eszközöket vásárolni 
magunknak. A most kapott 
támogatás is további mű-
ködésünket fogja segíteni – 
mondta el Tóth Zsolt, az Óz-
di Néptánc Egyesület elnöke. 
                              SZI - NM

Polgármester marad Janiczak Dávid

300 ezer forint adomány a néptáncosoknak

Már lassan kiszorít bennünket a 
lakásból a ruhatárunk, panasz-
kodik Gábor a barátjának. Mégis 
nem telik el úgy egy hét, hogy a 
feleségem ne vásárolna valamit. 
Még azt sem mondhatom, hogy 
csak magára gondol, hiszen vá-
sárol a gyerekekre és számomra 
is. Hiába mantrázom, hogy ha 
egy évig nem vennénk egyet-
len darabot sem, akkor is len-
ne mit felvennünk, egyszerűen 
nem birok vele.
Saci szintén nagy ruhabolond. 
Olykor maga sem tudja miért is 
tér haza újabb és újabb cuccok-
kal. A leárazás a szenvedélye, de 
ha kifog egy turkálóban valami 
nagyon olcsót és teljesen újat, 
madarat lehet vele fogatni. Per-
sze akadnak napok, amikor kor-
holja magát. Akkor, amikor már 
nincs hová beakasztani a dara-
bot és selejteznie kell.
Petra az internetes vásárlásra 
kattant rá. A keresőjében szám-
talan kínai oldalt mentett már 
el, ahol fillérekért kaphatóak 
konyhai kütyük, játékok, ruhák, 
táskák, cipők, hamisított áruk. 
Ugyan a konyha már tele van 
olyan eszközökkel, amit maxi-
mum egy évben használ csak, 
de képtelen ellenállni a csábítás-
nak, hogy ne böngéssze estén-
ként kikapcsolódás gyanánt a 
kínálatot. És persze mindig akad 
egy giga akciós filléres darab 
amire lecsaphat.
Ahhoz nem kell makro közgaz-
dásznak lennie valakinek, hogy 
pontosan tudja, hogy ha nő a 
fogyasztás, akkor nő a gazda-
ság is. De a családi mikro gaz-
daságra ez pont ellenkezőleg 
hat. Mert ha tudatosan vásá-
rolunk, maradhatnak a családi 
büdzsében tartalékok fontosabb 
dolgokra is.
Weiser István a hazai marke-
ting egyik guruja. Ő pont arra 
tanítja a kereskedőket, hogyan 
tudnak még több terméket érté-
kesíteni a piacon a mestermeg-
győzés technikával. Az embere-
ket ő három csoportba sorolja. 
Csupán 0,1 százalék az, aki ra-
cionálisan dönt. A 98,9 száza-
lék pedig úgynevezett címkék-
ben gondolkodik, amit mások 
találtak ki számukra, amelyek-
nek nagyon kevés köze van a 
valósághoz. Az egy százalékot 
képezik az úgynevezett mes-
termeggyőzők, akik kitalálják a 
címkéket, ideákat, tehát uralják 
az emberek 98,9 százalékának 
a gondolkodását.
Amikor ezt a könyvet elolvastam 
eléggé megdöbbentem. De azt 
kell, hogy mondjam a szerzőnek 
teljesen igaza van. Korunk nyáj-
szemlélete, a befolyásolás ural-
kodik minden területen. Persze 
a választás még szabad. Még 
rajtunk múlik melyik csoport-
hoz akarunk tartozni. 

SZI – Maros Éva

RÚZS

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

a fatermékkel kapcsolatos 
kereskedelmi tevékenység 

reklámozása során a 
hirdetésekben a 

kereskedelmi szereplő 
technikai azonosító számát 

(EUTR szám) fel kell tüntetni. 
EUTR szám hiányában 

a Kiadó jogosult a hirdetés 
közzétételét mellőzni.
Megértésüket köszönjük!

Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy

VARGA 
LÁSZLÓNÉ
szül.: Markovics Terézia

életének 68. évében elhunyt.
Temetése 

2018. március 13-án kedden 
12:30 órakor lesz 

a Bolyki temetőben.
Gyászoló családja

Hálás szívvel
köszönjük

mindazoknak, akik

BERA 
KÁROLYNÉ

INCIKE
temetésén megjelentek,

sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Ezúton fejezzük ki 
köszönetünket 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk 

NEBUSZ 
JÁNOS 

búcsúztatóján megjelentek,
osztoztak fájdalmunkban,
segítettek és támogattak.

Gyászoló családja

Drága Édesapánk, 
Nagyapánk

SZÁNTÓ 
KÁROLY

halálának 
10. évfordulójára 

emlékezünk.
Szívünkben örökké élni 

fog!

„Tudom, hogy nem jössz,
de olyan jó várni,
Hazudni a szívnek, 

hogy ne tudjon fájni.
Szomorú szívem fel-felzokog  

érted,
meg kell tanulnom egyedül 

élnem.”

Fájó szívvel emlékezünk
LABRICZ OTTÓ

(élt 57 évet)
halálának 1. évfordulóján.
Szerető édesanyja és felesége
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H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Bánrévén frekventált helyen eladó déli fek-
vésű, felújított, 3 szobás, összkomfortos csa-
ládi ház (100 m2) pincével, garázzsal, mel-
léképületekkel, gyümölcsös kerttel. Érd: 
06-30/464-0735

Bánrévén (közvetlenül a Szlovák határ mel-
lett) csendes utcában 990 m2 telken 80 m2-es 
összkomfortos  (2 szoba + nappali)  csalá-
di ház eladó. A házhoz nyári konyha, garázs, 
pince, fúrt kút tartozik. Fűtése gázkonvektor 
+ cserépkályha, a melegvíz ellátásáról gáz-
bojler gondoskodik. Irányár: 3,4 M Ft. Érd: 
06-20/260-9517 hétköznap 17 óra után, hét-
végén egész nap.

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

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

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

eladó Csépányon 80 m2-es családi ház, mely 
1200 m2-es telken, csendes utcában van. A 
ház összkomfortos, ami mellett van nyári kony-
ha, pince, fúrt kút, vezetékes víz az udvarban 
is. Érd: 06-30/450-9242, 06-30/548-1863

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

Ózdon eladó összkomfortos, gázkonvektoros, 
2 szobás családi ház nagy telken termő gyü-
mölcsössel. Érd: 06-30/936-8396

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

l a k á s e l a d á s

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

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

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

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

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

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

a l B é r l e T e T  k í n á l

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

Ü d Ü l ő ,  H é T v é g i  H á z

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

Ü z l e T ,  m ű H e l y ,  i r o d a

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

rendkívüli lehetőség! Üres üzlethelyiségek 
(50 és 110m2), valamint bejáratott vendéglá-
tó üzletek bérbeadók vagy eladók áron alul Ózd 
belvárosában. Érd: 06-70/362-2212

g a r á z s

szent István úti első garázssoron aknás garázs 
eladó. 400 V bekötve. Érd: 06-70/419-045

J á r m ű

veszÜnk! Készpénzes használtautó felvá-
sárlás a Suzuki Kaisernél. Akár hitellel terhelt 
autóját is megvásároljuk. Előzetes információ, 
és időpont egyeztetés: 30/374-8854

suzuki Vitara 1.6 GLX Piros/Fekete 2015-
ös TESZTAUTÓ eladó. Garanciával, valós km 
futással biztos kézből ismert előélettel, leg-
magasabb felszereltség. Bőr ülések, digitális 
klíma, navigáció, ülésfűtés, tempomat, elekt-
romos ablakok és tükrük, kulcsnélküli indí-
tás, alufelni. Irányár 4.199.999,- hitel, autó-
beszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

mazda 2 Revolution Top 1.5 2016-os, újszerű 
állapot, legmagasabb felszereltség, az elérhető 
legtöbb extrával felszerelve. Bőrbelső, sáv tar-
tó, sávváltó asszisztens, digitális klíma, ülés-
fűtés, esőérzékelő, kulcs nélküli indítás, GPS 
navigáció, érintő kijelző. Irányár 4.499.999,- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

Honda CR-V 2.0i Elegance 2010-es, újsze-
rű állapot, kevés kilométerrel, magasan fel-
szerelt, ülés fűtés, digitális kétzónás klíma, 
tempomat, alufelni, esőszenzor, végig veze-
tett szervizkönyv. Irányár 3.399.999,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD 2005-ös évjárat, 
rendszeresen karbantartott, vonóhorog, elekt-
romos ablak és tükör, központi zár. Irányár 
499.900.+ ÁFA, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

suzuki Swift GLX AC 2006-os évjárat, folya-
matosan szervizelt, jól karbantartott megkímélt 
autó. Elektromos ablak, Klíma, központi zár, 
elektromos tükör, első hátsó ködlámpa. Irány-
ár 899.999,- hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

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

suzuki Swift GL+ TESZTAUTÓ eladó. Kevés 
kilométerrel, 7 hónapos új állapotú jól felsze-
relt autó. 7” érintőkijelző, tolatókamera, klíma, 
ülésfűtés, központi zár, alufelni, 110 Le motor, 
elektromos ablak és tükör, metálfény. Irányár 
3.299.999,- hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

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

opel Zafira 1.8 benzin 7 személyes 2006-os 
keveset futott, panoráma tető, klíma, elekt-
romos ablak és tükör, vonóhorog, ülésfű-
tés, ködlámpa, magasan felszerelt. Irányár 
1.649.999,- hitel, autóbeszámítás lehetsé-
ges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

Hyundai I20 1.25 benzin 2014-es évjárat, 
keveset futott 3 ajtós, garanciális, klímás, 
elektromos ablak, központi zár, tolató radar, 
ülés fűtés, végig vezetett szervizkönyv. Irányár 
2.190.000,- hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

Toyota Aygo 1.0 X, 2016/10 hó nagyon kevés 
kilométerrel, új állapotban, magasan felsze-
relt, alufelni, elektromos ablak, tolató kamera, 
7” érintő kijelző, telefon kihangosítás, nappali 
fény. Irányár 2.549.000,- hitel, autóbeszámítás 
lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

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

opel Tigra TT 1.4 benzin 2005-ös cabrio, 
nagyon szép megkímélt állapot, kevés kilo-
méterrel, vezetett szervizkönyv, klíma, elekt-
romos ablak, nyitható keménytető. Irányár 
1.099.999.-hitel, autóbeszámítás lehetsé-
ges! 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, ülésfűtés 
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. Irányár 
1.399.000.-hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

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

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

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

opel Zafira 1.7 CDTDI 2012-es évjárat, 7 sze-
mélyes, sok extrával, újszerű állapotban, friss 
műszakival eladó. Érd: 06-70/600-3330
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antik bútort, porcelánt, festményt, 
pipát, játékot, könyvet, vásznat, ezüs-
töt, órát, fegyvert, érmét, katonai-
népi-egyházi tárgyat, teljes hagya-
tékot vásárolok korrekt áron. kérem 
hívjon bizalommal! ingyenes kiszál-
lás becsületes értékbecslés. érd: 
06-30/486-3578

gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs 
magas áron vásárol régiséget, bútort, 
festményt, porcelánt, ezüsttárgya-
kat, hagyatékot. érd: 06-46/348-436, 
06-20/388-7997

magángyűjtő vásárol: öreg állványos varró-
gépet, játékot, könyveket, képeslapot, diave-
títőt, régi pénzeket, iratot, öreg autót, motort, 
kerékpárt, ezek alkatrészeit, rádiót, hagya-
tékot, Rima, Acélgyári relikviát. Bármi érde-
kelhet. Érd: 06-30/912-9916, antiklimlom@
gmail.com
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malac, süldő eladó. Érd: 06-30/411-4093

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

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

30 db birka eladó. Ugyanitt ráfutó fékes után-
futó, magasított ponyvával, nagyteljesítményű 
fejőgép. Érd: 06-30/207-6808
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akciós, konyhakész tűzifa 12.500Ft/m3-től. 
Cser, tölgy, bükk, akác. Gyors, megbízható 
házhoz szállítás. Számlával és szállítólevéllel. 
Érd: 06-20/958-6233 AA5946453

akciós, hasított tűzifa számlával: 14EFt/
m3, kiszállítással. Érd: 06-70/561-3996 
AA5917956

konyhakész tűzifa erdészettől ömlesztve 
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 köz-
vetlen a bányától. Gyors kiszállítás, akár hétvé-
gén is. További információ: 06-70/545-7791
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Bánrévén kukorica, árpa, 3 fejes IH eke, 300 
literes permetező eladó. Érd: 06-48/436-077, 
06-70/326-1680

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

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

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

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

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

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

olcsón eladó szobakerékpár, alakformá-
ló edzőgépek, régi Singer varrógép. Érd: 
06-30/435-7405
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agancsvásár! Hullott szarvasagancsot 7.000 
-18.500 Ft/kg-ig, trófeákat 100.000 Ft/db-ig 
vásárolok engedéllyel. Érd: 06-30/611-3866

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

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

Flippereket vásárolok akár működés-
képtelen állapotban is. érd: 06-30/644-
4486
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kÖlTÖzTeTés-BÚTorszállíTás-
lomTalaníTás zárt teherautóval, 
rakodással. Berki viktor 06703619566 
www.ozdifuvaros.eu

lakások belső felújítását vállalom: burko-
lás, csempézés, glettelés, festés és mázolás, 
gipszkartonozás, valamint PVC, szőnyeg, lami-
nált padlók és egyéb munkák szakszerű elvég-
zése. Érd: 30/502-1217

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

rása-FesTés! Teljes körű lakásfelújítás, PVC, 
tapéta, laminált padló, mindenféle kőműves 
munka, lépcsőházak festése, homlokzatszi-
getelés. Érd: 06-30/793-0887

Tűzifa fuvarozása, valamint beszerzé-
sében segítek megbízható fuvar. érd: 
06-20/529-7719

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

veszélyes fa kivágása, metszése, valamint 
darabolás, hasogatás, berakás, fűvágás, kert-
ápolás. Érd: 06-70/587-8880

á l l á s

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

doHányBolTBa keresünk eladót Ózdon! 
Jelentkezni fényképes önéletrajz elküldé-
sével az allas.ozd.trafik@gmail.com e-ma-
il címen lehet.

egri munkára keresünk CO-hegesztőket rajz-
ról olvasni tudó szerkezet-lakatosokat nettó 
1.400 Ft órabérrel. Utazás 100%-ban bizto-
sított. Érd: 06-30/182-4705
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HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK

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

Tel.: 06-30/489-7227
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LAKÁSFELÚJÍTÁS A-Z-ig

MÁTÉ ÉS TÁR S AI

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

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

KŐMŰVES MUNKÁK 
ANYAGBESZERZÉSSEL,
SZEMÉT ELSZÁLLÍTÁSSAL! 
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Kiemelt bérezéssel 
GÉPKEZELŐKET ÉS 
KARBANTARTÓKAT 
keres a borsodnádasdi PLES Zrt.
Jelentkezéshez küldje önéletrajzát az 

info@ples.hu címre.
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Szuper ügyek
Lakástűz Cipóban. Szinte teljesen kiégett egy családi 
ház a Vasvári Pál úton. Az ingatlanban élők a lángok fellobbanásakor 
nem tartózkodtak otthon, így személyi sérülés nem történt. Az ózdi 
tűzoltók kettő darab gépjárműfecskendő és egy vízszállító autó 
segítségével oltották el a tüzet. Fotó: illusztráció

Tóth Tímea, volt vá- ■
logatott kézilabdázó 
Ózdon elhivatott peda-
gógusokkal találko-
zott. 

Második esztendeje tart az 
országos ovikézi program, 
amely elsősorban azért jött 
létre, hogy a legkisebb kor-
osztállyal is megszerettessék 
a mozgást. A tapasztalatok ve-
gyesek, a tárgyi eszköz ellá-
tottság viszont folyamatosan 
javul. A program nagyköve-
te Ózdon járt, a világbajnoki 
ezüst és bronzérmes volt vá-
logatott kézilabdázó közösen 
gyakorolt a gyerekekkel.

- Ózdon szinte nem is volt 
dolgom, mert az edzők, a 
testnevelők és az óvó nénik 
is nagyszerű munkát végez-
nek – mondta a foglalkozás 
után Tóth Tímea, az ovikézi 

program vezetője. – Egy esz-
tendővel ezelőtt jártam itt leg-
utóbb, már akkor is pozitív 
tapasztalatokat szereztem, ez 
azóta sem változott. Őszin-
tén bevallom, nem minden-
hol ilyen jó a helyzet. Most 

azon dolgozunk, hogy a ki-
csiket az alapok megszerzé-
se, elsajátítása után adjuk to-
vább az iskolai programba. 
Le kell szögeznem: négy-öt 
évesen még nem akarunk 
kézilabdázókat nevelni, az 

a legfontosabb, hogy a 
gyerekek mozogjanak, 
ügyeskedjenek a lab-
dával, és esetleg egy-
két alapmozdulatot 
megtanuljanak.

Annak idején Tóth 
Tímea tizenegy éves 
volt, amikor először ké-
zilabdát vett a kezébe. 
Előtte azonban atleti-
zált, napi szinten moz-
gott Zalaszentgróton. 
Most azt szeretné el-
érni, hogy a mostani 
óvodások is aktívan, 
sok mozgással töltsék 
el a napjaikat.

- Számos műfüves, zárt pá-
lyát adtak már át, nagyon fon-
tos lenne, hogy mindenhol 
kihasználják az ebben rejlő 
lehetőséget – folytatta a 152-
szeres válogatott sportoló. – 
Ózdon négy oviban található 

ilyen küzdőtér, amely abszo-
lút alkalmas arra, hogy a pi-
cik dobálják a labdát, a jó le-
vegőn közösen mozogjanak. 
A labdarúgásban elindított 
Bozsik-programra szeret-
nénk ráfűzni a kézilabdás 
változatot. Nagyon sok szi-
vacskézilabdát vittem az 
oktatási intézményekbe, és 
az egyéb eszközök szem-
pontjából is jól el vannak 
látva az óvodák. Most az a 
feladatunk, hogy kidolgoz-
zunk egy országos progra-
mot, ami ugyancsak ösztön-
zőleg hathat a gyerekekre. 
Nem udvariasságból mon-
dom, de Ózdon valóban elhi-
vatott pedagógusokkal talál-
koztam, ilyenekből kellene 
minél több az országba, és 
akkor a mi dolgunk is vala-
mivel könnyebb lenne.  
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Az Európai Romana- ■
pon képviselhetik ha-
zánkat, négy fellépés 
vár a roma zenészekre 
április végén.

Villámkarriert futottak be 
a Várkonyi Csibészek. A ro-
ma fiatalokból álló zenekar 
tavaly nyáron készült első 
videóklippjét már több mint 
70 ezren látták a legnagyobb 
videómegosztó portálon. A 
Lekapcsolom a villanyt cí-
mű dal feldolgozása soka-
kat megfogott, ám a csapat 
tovább dolgozik. Nem elé-
gednek meg a kezdeti sike-
rekkel, egyre szélesítik a re-
pertoárjukat, és a fellépések 
száma is folyamatosan gya-
rapszik. Legutóbb az Ózdi 
Muzeális Gyűjtemény épü-
letében adtak nagysikerű 
koncertet.

- Nagyszerűen érzem 

magam ebben a csapatban, 
a zenélést pedig soha nem is 
akarom abbahagyni – mond-
ta Bari Gyula. – A Várkonyi 
Csibészek valóban szép hír-
nevet szerzett magának, ezt 
a helyzetet pedig mindany-
nyian nagyon élvezzük. Sok 
meghívásunk volt, Budapes-
ten és Miskolcon is zenél-
tünk, bízom benne, hogy 
előbb-utóbb még híreseb-
bek leszünk. Rajtunk nem 
fog múlni, sokat gyakoro-
lunk azért, hogy egyre job-
bak legyünk.

A tizenkét esztendős 
Ruszó Dominik a kezdetek-
ről szólva megjegyezte: a 
bánrévei falunapon fedezték 
fel, ott mondták neki, hogy 
van tehetsége, érdemes az 
énekléssel foglalkoznia. Ké-
sőbb aztán rájött, hogy ban-
dában sokkal élvezetesebb 
a muzsikálás, az éneklés. 

Nagyon sokat gyakorolnak, 
egyre jobb az összhang a ze-
nekarnál. Az első klip meg-
hozta az ismertséget, de a 
jóleső érzés mellett ez egy-
általán nem töltötte el őket 
elégedettséggel.

- Robogunk tovább, egé-
szen Brüsszelig - tette hozzá 
Berkeszi Dávid zenekarve-
zető. – Április végén a belga 
fővárosban fogunk fellépni, 
az Európai Romanapon a ze-
ne kategóriában egyedül mi 
fogjuk képviselni Magyaror-
szágot. Négy koncertet fo-
gunk adni, egy nagyobb és 
három kisebb fellépés vár 
ránk. A gyerekek már most 
izgulnak, hiszen többen az 
első repülős útjuk előtt áll-
nak, ami ismét hatalmas 
élmény lesz az életükben. 
Nagy gondot fordítunk ar-
ra, hogy a repertoárunk 
szélesebb legyen, fele-fele 

arányban adunk elő saját da-
lokat és feldolgozásokat. Így 
ugyanis be tudjuk mutatni a 
művészetünket, és azoknak 
az előadóknak a szerzemé-
nyeit is, akiket tisztelünk, 
akik megihlettek bennün-
ket. Most úgy látom, hogy a 
Várkonyi Csibészek úgy vál-
hat mintaprojektté, ha sike-
rül magunkat „utótermelni”, 

vagyis a zenekar biztosíta-
ni tudja a felnövő generáció 
pótlását. 

Bízom benne, hogy a kez-
deti sikerek hatására egyre 
többen akarnak csatlakoz-
ni hozzánk, ezzel ugyanis 
növekedhet a merítési le-
hetőség a tehetséges roma 
gyerekekből. 

            SZI - NM

Labdázzanak, mozogjanak az ovisok

Brüsszelbe készülnek a Várkonyi Csibészek
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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. 
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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

interjúra felutazás támogatása
nt 150-200 ezer Ft kereseti 

cafeteria, 
(max. 40 000 Ft/hó)

utazási támogatás

INGYENES SZÁLLÁSSAL KERESÜNK BUDAPESTRE

FORGÁCSOLÁSI OPERÁTOROKAT
ANYAGGAZDÁLKODÓKAT

OPERÁTOROKAT

Kölcsönzést- -4./2003
-62298/2013, NAIH-62300/2013 NAIH-62339/2013, NAIH-62299/2013,NAIH-69933/2013

Amit kínálunk:
Kiemelkedő bér + műszakpótlék - 4. hónaptól emelkedik

+ jelenléti bónusz + minőségi bónusz + teljesítmény bónusz

 Emelt Cafetéria: + 4. hónaptól emelkedik
 Lehetőségek a GE-ben!

+ belső pályázati lehetőségek + műszakvezetővé válás
+ sorvezetővé válás + GE saját állományba kerülési lehetőség

www.gamax.hu

Új, magasabb BÉR rendszer! 
Hol? a GE-ben!

Érdeklődni:
E-mail: borbas.dalma@gamax.hu

Tel: 30/598-0218, 70/455-0215, 48/472-536

Gamax_hirdetes_ujber_79x66_20170502.pdf   1   2017. 05. 16.   15:06

Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a

á l l á s

karBanTarTÓi állás gépész/villamos 
területen. kiemelt bérezés, szállás és 
utazás biztosítva. állandó, hosszútávú 
munkalehetőség Tatabányán multi 
környezetben. Önéletrajzokat a multi.
tatabanya@gmail.com címre várjuk.

kFT. keres azonnali kezdéssel 
Co-hegesztőket és szerkezet-lakato-
sokat nagykanizsára. nettó: 1500.-Ft 
órabér. szállítás, szállás, napi előleg 
megoldott. érd: 06-30/681-9655

munkatársat keresünk ruházati üzlet részé-
re eladó, illetve betanított ruhaválogatói mun-
kakörre. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 
leticia13@t-online.hu

Ózdon működő épületgépészeti-szerelvény 
szaküzletbe férfi eladó munkatársat kere-
sünk. Érd: 06-20/270-0768

szépségszalonban kiadó hat fodrászhely. A 
szalonban 2 kozmetikus és 1 manikűrös dol-
gozik. Az asztalok mérőórával vannak ellát-
va, meleg víz használatot napkollektor segí-
ti. Várjuk a fodrászok jelentkezését. Érd: 
+36-20/956-7947

70 éves férfi (holokauszt túlélő) gondozót 

keres, aki a háztartásában is besegít. Érd: 

06-48/448-162

o k T a T á s

korrepetálást vállalok matematikából és 

fizikából általános és középiskolások részé-

re, valamint német nyelvből alapfokon. Érd: 

06-30/577-5495

T á r s k e r e s é s

70 éves férfi ózdi partnert (nőt)  keres alkalom-

ra 50-80 között. Tel.: 06-20/294-5029
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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.  

Tér�gyelő kamera buktatott le fa tolvajokat a Velence telepen. A Startprogram 
Iroda néhány munkatársa félreértelmezte a szociális tűzifaigénylés menetét és 
fényes nappal, munkaidőben a vállukon szállították a rönköket otthonukba. 
Az eseményt a telepen található tér�gyelő kamera közvetítette a központba. 
Nem volt nehéz kideríteni, hogy a közeli volt Oxigéngyár területéről származik 
a zsákmány, ahol a Startprogram Iroda dolgozói jelenleg is folyamatosan dolgozzák 
fel a szociális tüzelőnek szánt faanyagot. A rendészet munkatársai ezért rögtön 
felvették a kapcsolatot az illetékesekkel és tájékoztatták őket a tapasztaltakról.
Az elkövetők nem csak az Önkormányzatot, hanem a rászorulókat is meglopták.  
A három tettes fogdában töltötte a következő napokat, majd a bíróság 
pénzbüntetésre ítélte őket.

Rajtakapták
VÁROS

Pénziránytű Tanári Díjat kapott városunk 
egyik pedagógusa, Koós Richárd a Széchényi 
István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázi-
um tanára. Az országos elismerést a 
Pénziránytű Alapítvány és a Magyar Nemzeti 
Bank azzal a céllal hozta létre, hogy támogas-
sák azokat a pedagógusokat, akik kiemelke-
dő tanári tevékenységükkel hozzájárulnak a 
diákok gazdasági- és pénzügyi ismereteinek, 
valamint tudatosságának fejlődéséhez. 
Az elismerést, és a vele együtt járó anyagi 
támogatást a közel 168 iskolából csak 3 
közgazdász és 3 nem közgazdász végzett-
ségű pedagógus nyerhette el a 2017/2018-as 
tanévben. Ehhez a SZIKSZI oktatóinak tanári 
ajánlást kellett írniuk, illetve a diákok vélemé-
nyére is kíváncsiak voltak a szervezők. 
Koós Richárd tanúbizonyságot tett arról, 
hogy elhivatottsággal és szakmaszeretettel 
milyen rangos országos elismerésekre is 
szert tehetünk. 

Lecserélték az Újváros Téri Általános Iskola régi tornatermének padlózatát, a fejlesztés közel 5 millió 
forintból valósult meg. A mintegy 40 éven át koptatott korábbi parketta felett eljárt az idő, baleset-
veszélyessé vált, így cseréje elkerülhetetlen volt. Az iskola vezetése, a tornaterem padlózatának 
felújításához szükséges előzetes kalkuláció alapján nyújtotta be igényét a Kazincbarcikai Tankerületi 
Központhoz, ahol a terv kedvező elbírálásban részesült. A kivitelező, egy helyi vállalkozó volt, aki egy 
hét leforgása alatt végzett a munkával. A gumírozott sportpadló a mai kor elvárásainak teljesen 
megfelel. Elmondható, hogy az iskola sportolói eddigi eredményeik alapján megérdemelték, hogy 
jobb körülmények között készülhessenek a jövőbeli sporteseményekre. 

Átadás
VÁROS

Elfogadta a tanácskozására kitűzött egy 
napirendi javaslatot az Ózd Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Tanácsa. A térségi telepü-
lések vezetői a költségvetési módosítással 
foglalkoztak. A megbeszélésen arról döntöt-
tek, hogy az orvosi ügyelet �nanszírozására 
nem elegendő a korábban meghatározott 
támogatási összeg, és átcsoportosítással 
növeljék meg azt. Így a megvitatás után a 
Borsodnádasdi mikro-térség költségvetése 
közel 5 millió forintra, Csokvaomány térsége 
pedig 6 és fél milliós összegre módosult. Ez 
azt jelenti, hogy a tartalékra szánt összeget 
kilencszáz ezer forintra redukálták. Mind a 
két módosítást 10 igen, 1 nem szavazattal és 
1 tartózkodással elfogadták. A döntéshozók 
megszavazták a megbízatását Gulyás 
Jánosnak, Borsodbóta polgármesterének 
egy pályázat lebonyolításához kapcsolódó-
an. Ennek keretében a tanácstagok a 
közeljövőben Strasbourgba tehetnek majd 
látogatást és megismerkedhetnek az 
Európai Tanács működésével.

Fél kamionnyi, azaz 10 tonna almát osztott 
szét a Magyar Református Szeretetszolgálat 
Ózdon. Egy kiló gyümölcs megvétele is 
gondot okozhat azoknak a nélkülözőknek, 
akik most az akció keretében kapják meg azt.  
Az adományban különböző szervezeteken 
keresztül, nélkülöző családok, intézmények 
és magányosan élő idősek is részesültek. 
A kamion, amely a magyar származású 
vitaminbombákat szállította, az egyik helyi 
családi vállalkozás telephelyére érkezett. 
Az ő gépeik segítségével gyorsan és 
hatékonyan át tudták pakolni a dobozokat 
azokba az autókba, amelyek majd tovább 
viszik az almát a rászorulóknak. Országszerte 
nyolc kamionnyi, azaz 160 tonna almát 
osztanak szét rászorulóknak, ebből Ózdra és 
térségébe 30-32 millió forint értékben kerül 
az értékes gyümölcsből. Személyenként egy 
doboz, tehát 14 kilogramm a maximum, amit 
átadhatnak. Kazincbarcikára például 50 láda 
almát visznek, elsősorban a református 
gyülekezet közösségébe.

Elismerés Döntések AdományVÁROS VÁROSOKTATÁS
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Szuper ügyek
Ahogyan az lenni  ■

szokott, alig született 
meg A Dal című műsor-
ban az a győztes pro-
dukció, amelyik hazán-
kat képviseli majd az 
idei Eurovíziós Dalfesz-
tiválon, máris beindult 
a vita, vajon elég jó 
lesz-e a Viszlát nyár 
című dal az európai 
színpadon. 

Segítek: hát már hogy a 
csudába ne lenne jó, ami-
kor egy hosszú kiválasztá-
si procedúrával, kimondot-
tan közönségi óhajra utazik 
Portugáliába az AWS nevű 
rockzenekar. Annyira kö-
zönségkívánság az indulá-
suk, hogy a futtatott sztáro-
kat óvatosan (vagy nem is 
annyira óvatosan) szemünk 
elé terelgető zsűri minden-
féle predesztinációja ellené-
re mégiscsak a döntő körbe 
legalul becsúszó fiúcsapa-
tot tolták be a nemzetközi 

megmérettetésre szavaza-
taikkal. Bevallom én is el-
küldtem életem első sza-
vazós SMS-ét az AWS-re. 
Egyrészt tényleg tetszik a 
daluk, másrészt pedig ala-
posan beletrollkodtak a 
hazai televíziós „tehetség-
kutatók” diktálta, egyre egy-
hangúbbá, egysíkúbbá vá-
ló trendbe. Nem mellesleg 
– utánanézve a legnagyobb 
videomegosztón – a 10 éve 
létező fiatal együttes nagy 
fejlődésen ment keresztül. 
Saját dallal jelentkeztek, 
saját előadással és min-
den alkalommal az összes 
energiájukat, szenvedélyü-
ket beleadták egy őszinte, 
egyébként dallamos, helyen-
ként metálosan hörgős pro-
dukcióba. De mindegy, ízlés-
beli kérdésen természetesen 
nem vitatkozunk.

Hogy vajon elég lesz-e ez 
a produkció legalább egy do-
bogós helyhez az Eurovíziós 
Dalfesztiválon? Milyen erős 

lesz egy magyar hörgős me-
tál a szélfútta hajú, felpol-
colt mellű lányok, sármos, 
jólfésült, tökéletes testű 
popénekesek, vagy magyar 
szemmel már-már bolond-
nak tűnő előadók között? 
Tudja a fene. Azért tudni 
kell, hogy ennek a stílus-
nak komoly kultusza van a 
finneknél, svédeknél, Nor-
végiában, Dániában, Hol-
landiában, Oroszországban, 
Ukrajnában, Szlovákiában 
és Lengyelországban. 

Amúgy ez is mindegy, hi-
szen a magyar kiválasztási 
mód a legtisztább mérce: elő-
adók megmérettetnek egy élő 

televíziós műsorban és azok-
nak a nézőknek a szavaza-
tai alapján, akik egyáltalán 
érdeklődnek még az Euroví-
zió mozgalma iránt, eldől, ki 
képviselheti Magyarországot 
nemzetközi porondon. Felve-
tődött a különböző interne-
tes fórumokon, hogy össze 
kellene állni egy kiváló szö-
vegíró – dalszerző - énekes 
hármasnak, amely egy profi 
produkciót összehozva, akár 
győzelmi esélyekkel kecseg-
tetne. Jelentem már megvolt, 
ám Wolf Kati – Szerelem mi-
ért múlsz című dala a várako-
zásokhoz képest mélyen alul-
teljesített. Mint ahogy nem 

volt túlzottan vevő az európai 
közönség a magyaros (NOX), 
roma hangulatú (Pápai Joci) 
dalokra, de itthon ünnepelt, 
sokra tartott sztárjaink (Hor-
váth Charlie, Rúzsa Magdi) 
sem hoztak nagy dicsőséget. 
Bár zárójelben hozzá kell ten-
ni azt is, hogy az Eurovízió az 
utóbbi időben a szimpla szó-
rakoztató műsorból átvedlett 
valami giccses, felületes nép-
nevelő, polkorrekt műsorrá, 
ahol olykor az az ember ér-
zése, hogy a zenének csupán 
mellékszerepe van. 

Többen felvetették azt is, 
hogy van-e egyáltalán értel-
me indulni a fesztiválon. Már 
hogyne volna. Itt vagyunk 
egy nagy közösségben, amit 
Európának hívnak, és ha va-
lami nem úgy sül el, ahogy 
szeretnénk, nem az a meg-
oldás, hogy hátat fordítunk 
másoknak. Legfeljebb legkö-
zelebb is küldünk nekik egy 
jó kis magyar hörgős metált.  
                 SZI - Bódisz Attila

A nők ünnepe nem  ■
mindig egy gesztus 
volt csupán, egy nap 
amikor minden a szeb-
bik nem képviselőiről 
szól. Inkább egyfajta 
tiszteletadás. Mostan-
ra azonban ez is, mint 
annyi más ünnep, elég-
gé megváltozott. 

A nőnap említése során 
nem felejthetjük el, honnan 
is ered ez az ünnep. A nem-
zetközi nőnap a nők iránti 
tisztelet és megbecsülés ki-
fejezésének napja, amelyet 
1917 óta minden év márci-
us 8-án tartanak. Bár a nők 
áldozatkészségéről és tettei-
ről sok művész megemléke-
zett már – gondoljunk csak 
az egri nőkre, akik szurkot 

öntöttek a várfalakat ost-
romlókra, vagy a francia for-
radalom asszonyaira – mégis 
a munkásmozgalmak idejé-
re vezethető vissza a nőnap 
gyökere. 1857. március 8-án 
New Yorkban 40 ezer textil- 
és konfekcióipari munkásnő 
sztrájkolt a béregyenlőségért 
és munkaidő csökkentésért. 
1910 augusztusában Kop-
penhágában Clara Zetkin 
javaslatára elhatározták, 
hogy nemzetközi akcióna-
pot szerveznek. Magyaror-
szágon 1914-ben ünnepelték 
először a nőnapot, amely ad-
digra tényleg országhatáro-
kat áthidaló ünneppé vált.
Manapság azonban eléggé 
nehezen megfogható a nap 
jelentése. Általában annyi-
ban merül ki, hogy virággal 

köszöntjük a párunkat, vagy 
női rokonainkat, kollégáin-
kat. Esetleg bonbonnal, vagy 
más édességgel. Ennek fé-
nyében akár úgy is tűnhet, 
hogy egy újabb gazdasági 
ünnepről van szó. Heti kör-
kérdésünkben arra keressük 
a választ, hogy hogyan vi-
szonyul a mai kor embere a 
nőnaphoz.

Ádám (34)
Én szegfűt szoktam ilyen-

kor venni édesanyámnak 
és a feleségemnek. Most se 
tettem másképp Nem nagy 
költség, és kifejezhetem ve-
le a szeretetemet. Nagyobb 
dolgokba nem szoktam be-
levágni. Nem azért, mert 
tiszteletlen vagyok a nőkkel 
szemben, csak egyszerűen 

nem gondolom, hogy úgy 
kellene kifejeznem ezt, 
hogy úton-útfélen csokro-
kat osztogatok. Ezt szerin-
tem csak a boltosok fújták 
fel így egy kis plusz profit 
reményében.

Gergely (51)
Mindkét gyermekemet 

úgy neveltem, hogy szeres-
sék, tiszteljék a nőket, és 
tekintsék egyenrangú part-
nernek mind a családban, 
mind a munka terén. En-
gem is ugyanerre tanítottak. 
Nem gondolom, hogy kell 
egy nap, amikor kampány-
szerűen kéne ezt csinálni, 
hiszen az azt jelentené, hogy 
a többi háromszázhatvan-
négyben meg egyszerűen el-
feledjük mindezt.

Katalin (42)

Lehet, én vagyok régimó-
di, de szeretem, ha nőnapon 
meglepnek egy-egy szál vi-
rággal a munkahelyemen a 
kollégák. A férjemtől nem 
várom el, hiszen nemrég 
múlt el Valentin, és neki elég 
azt fejben tartania. Viszont a 
munkahelyen így fejezhetik 
ki a figyelmességet, a törő-
dést velem szemben.

SZI - BM

Jó kis magyar hörgős metal az Eurovízióra

Nőnap: az árusok, vagy a hölgyek ünnepe?

Az év játékvezetője. Az MLSZ megyei igazgatóságának illetékes testülete, 
a tiszaújvárosi Rendek Istvánt választotta meg az elmúlt év legjobb labdarúgó játék-
vezetőjévé. A 42 éves Rendek István 1997-ben végezte el a játékvezetői tanfolyamot. 
Játékvezetői arc poeticája: a legfontosabb a tökéletes szabályismeret mellett a fizikai 
felkészültség, a határozottság és a szerencse.
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Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le 

a bevándorlás útjában 
álló kerítést.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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Szuper ügyek
Ahogyan az lenni  ■

szokott, alig született 
meg A Dal című műsor-
ban az a győztes pro-
dukció, amelyik hazán-
kat képviseli majd az 
idei Eurovíziós Dalfesz-
tiválon, máris beindult 
a vita, vajon elég jó 
lesz-e a Viszlát nyár 
című dal az európai 
színpadon. 

Segítek: hát már hogy a 
csudába ne lenne jó, ami-
kor egy hosszú kiválasztá-
si procedúrával, kimondot-
tan közönségi óhajra utazik 
Portugáliába az AWS nevű 
rockzenekar. Annyira kö-
zönségkívánság az indulá-
suk, hogy a futtatott sztáro-
kat óvatosan (vagy nem is 
annyira óvatosan) szemünk 
elé terelgető zsűri minden-
féle predesztinációja ellené-
re mégiscsak a döntő körbe 
legalul becsúszó fiúcsapa-
tot tolták be a nemzetközi 

megmérettetésre szavaza-
taikkal. Bevallom én is el-
küldtem életem első sza-
vazós SMS-ét az AWS-re. 
Egyrészt tényleg tetszik a 
daluk, másrészt pedig ala-
posan beletrollkodtak a 
hazai televíziós „tehetség-
kutatók” diktálta, egyre egy-
hangúbbá, egysíkúbbá vá-
ló trendbe. Nem mellesleg 
– utánanézve a legnagyobb 
videomegosztón – a 10 éve 
létező fiatal együttes nagy 
fejlődésen ment keresztül. 
Saját dallal jelentkeztek, 
saját előadással és min-
den alkalommal az összes 
energiájukat, szenvedélyü-
ket beleadták egy őszinte, 
egyébként dallamos, helyen-
ként metálosan hörgős pro-
dukcióba. De mindegy, ízlés-
beli kérdésen természetesen 
nem vitatkozunk.

Hogy vajon elég lesz-e ez 
a produkció legalább egy do-
bogós helyhez az Eurovíziós 
Dalfesztiválon? Milyen erős 

lesz egy magyar hörgős me-
tál a szélfútta hajú, felpol-
colt mellű lányok, sármos, 
jólfésült, tökéletes testű 
popénekesek, vagy magyar 
szemmel már-már bolond-
nak tűnő előadók között? 
Tudja a fene. Azért tudni 
kell, hogy ennek a stílus-
nak komoly kultusza van a 
finneknél, svédeknél, Nor-
végiában, Dániában, Hol-
landiában, Oroszországban, 
Ukrajnában, Szlovákiában 
és Lengyelországban. 

Amúgy ez is mindegy, hi-
szen a magyar kiválasztási 
mód a legtisztább mérce: elő-
adók megmérettetnek egy élő 

televíziós műsorban és azok-
nak a nézőknek a szavaza-
tai alapján, akik egyáltalán 
érdeklődnek még az Euroví-
zió mozgalma iránt, eldől, ki 
képviselheti Magyarországot 
nemzetközi porondon. Felve-
tődött a különböző interne-
tes fórumokon, hogy össze 
kellene állni egy kiváló szö-
vegíró – dalszerző - énekes 
hármasnak, amely egy profi 
produkciót összehozva, akár 
győzelmi esélyekkel kecseg-
tetne. Jelentem már megvolt, 
ám Wolf Kati – Szerelem mi-
ért múlsz című dala a várako-
zásokhoz képest mélyen alul-
teljesített. Mint ahogy nem 

volt túlzottan vevő az európai 
közönség a magyaros (NOX), 
roma hangulatú (Pápai Joci) 
dalokra, de itthon ünnepelt, 
sokra tartott sztárjaink (Hor-
váth Charlie, Rúzsa Magdi) 
sem hoztak nagy dicsőséget. 
Bár zárójelben hozzá kell ten-
ni azt is, hogy az Eurovízió az 
utóbbi időben a szimpla szó-
rakoztató műsorból átvedlett 
valami giccses, felületes nép-
nevelő, polkorrekt műsorrá, 
ahol olykor az az ember ér-
zése, hogy a zenének csupán 
mellékszerepe van. 

Többen felvetették azt is, 
hogy van-e egyáltalán értel-
me indulni a fesztiválon. Már 
hogyne volna. Itt vagyunk 
egy nagy közösségben, amit 
Európának hívnak, és ha va-
lami nem úgy sül el, ahogy 
szeretnénk, nem az a meg-
oldás, hogy hátat fordítunk 
másoknak. Legfeljebb legkö-
zelebb is küldünk nekik egy 
jó kis magyar hörgős metált.  
                 SZI - Bódisz Attila

A nők ünnepe nem  ■
mindig egy gesztus 
volt csupán, egy nap 
amikor minden a szeb-
bik nem képviselőiről 
szól. Inkább egyfajta 
tiszteletadás. Mostan-
ra azonban ez is, mint 
annyi más ünnep, elég-
gé megváltozott. 

A nőnap említése során 
nem felejthetjük el, honnan 
is ered ez az ünnep. A nem-
zetközi nőnap a nők iránti 
tisztelet és megbecsülés ki-
fejezésének napja, amelyet 
1917 óta minden év márci-
us 8-án tartanak. Bár a nők 
áldozatkészségéről és tettei-
ről sok művész megemléke-
zett már – gondoljunk csak 
az egri nőkre, akik szurkot 

öntöttek a várfalakat ost-
romlókra, vagy a francia for-
radalom asszonyaira – mégis 
a munkásmozgalmak idejé-
re vezethető vissza a nőnap 
gyökere. 1857. március 8-án 
New Yorkban 40 ezer textil- 
és konfekcióipari munkásnő 
sztrájkolt a béregyenlőségért 
és munkaidő csökkentésért. 
1910 augusztusában Kop-
penhágában Clara Zetkin 
javaslatára elhatározták, 
hogy nemzetközi akcióna-
pot szerveznek. Magyaror-
szágon 1914-ben ünnepelték 
először a nőnapot, amely ad-
digra tényleg országhatáro-
kat áthidaló ünneppé vált.
Manapság azonban eléggé 
nehezen megfogható a nap 
jelentése. Általában annyi-
ban merül ki, hogy virággal 

köszöntjük a párunkat, vagy 
női rokonainkat, kollégáin-
kat. Esetleg bonbonnal, vagy 
más édességgel. Ennek fé-
nyében akár úgy is tűnhet, 
hogy egy újabb gazdasági 
ünnepről van szó. Heti kör-
kérdésünkben arra keressük 
a választ, hogy hogyan vi-
szonyul a mai kor embere a 
nőnaphoz.

Ádám (34)
Én szegfűt szoktam ilyen-

kor venni édesanyámnak 
és a feleségemnek. Most se 
tettem másképp Nem nagy 
költség, és kifejezhetem ve-
le a szeretetemet. Nagyobb 
dolgokba nem szoktam be-
levágni. Nem azért, mert 
tiszteletlen vagyok a nőkkel 
szemben, csak egyszerűen 

nem gondolom, hogy úgy 
kellene kifejeznem ezt, 
hogy úton-útfélen csokro-
kat osztogatok. Ezt szerin-
tem csak a boltosok fújták 
fel így egy kis plusz profit 
reményében.

Gergely (51)
Mindkét gyermekemet 

úgy neveltem, hogy szeres-
sék, tiszteljék a nőket, és 
tekintsék egyenrangú part-
nernek mind a családban, 
mind a munka terén. En-
gem is ugyanerre tanítottak. 
Nem gondolom, hogy kell 
egy nap, amikor kampány-
szerűen kéne ezt csinálni, 
hiszen az azt jelentené, hogy 
a többi háromszázhatvan-
négyben meg egyszerűen el-
feledjük mindezt.

Katalin (42)

Lehet, én vagyok régimó-
di, de szeretem, ha nőnapon 
meglepnek egy-egy szál vi-
rággal a munkahelyemen a 
kollégák. A férjemtől nem 
várom el, hiszen nemrég 
múlt el Valentin, és neki elég 
azt fejben tartania. Viszont a 
munkahelyen így fejezhetik 
ki a figyelmességet, a törő-
dést velem szemben.

SZI - BM

Jó kis magyar hörgős metal az Eurovízióra

Nőnap: az árusok, vagy a hölgyek ünnepe?

Az év játékvezetője. Az MLSZ megyei igazgatóságának illetékes testülete, 
a tiszaújvárosi Rendek Istvánt választotta meg az elmúlt év legjobb labdarúgó játék-
vezetőjévé. A 42 éves Rendek István 1997-ben végezte el a játékvezetői tanfolyamot. 
Játékvezetői arc poeticája: a legfontosabb a tökéletes szabályismeret mellett a fizikai 
felkészültség, a határozottság és a szerencse.
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EREDETISÉG VIZSGÁLAT 
minden hétköznap!

Gépjárművek 
biz tosítás kötése

Műszaki vizsga

AUTÓMENTÉS

K
U

PO
N

-10%
03.31-ig

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

Peppi Játékbolt 
- a Városház téren

Tel.: 470-677
peppijatekbolt.webnode.hu

�

�

Éljen a 

lehetőséggel!aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

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

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

Tanulj tovább az Abigél 
Többcélú Intézményben!

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

általános kerettanterv szerint• 
műkörmös fakultációval• 

belügyi rendészeti • 
fakultációval

GIMNÁZIUM:

FELZÁRKÓZTATÁS

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS:

4 évfolyamos gimnáziumi képzések:

Bányaművelő (külszíni bányászat)

színjáték, tánc, zene, képzőművészet  

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

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

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

Unod a menzás ízeket?
Mesterszakácsunk friss alapanyagok felhasználásával 

gondoskodik a házias ebédről!

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

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

www.ambarpizzabar.hu
30 / 700 66 02

Hétfő - Március 12. 
Korhelyleves
Gombapaprikás galuskával
Kedd - Március 13. 

Paradicsomleves
Párizsi csirkemell rizibizivel
Szerda - Március 14. 

Daragaluska leves
Töltött káposzta
Csütörtök - Március 15. 

Péntek  - Március 16. 
Babgulyás
Aranygaluska vaníliás sodóval
Szombat - Március 17. 

Malacsült párolt káposztával és főtt 
burgonyával

Hétfő - Március 19. 
Csontleves cérnametélttel
Tejfölös burgonyafőzelék sertéspörkölttel
Kedd - Március 20. 

Hamisgulyás
Sertés szűzérme Budapest módra párolt 
rizzsel
Szerda - Március 21. 

Halászlé
Túróscsusza pirított szalonnával és tejföllel
Csütörtök - Március 22. 

Tarhonyaleves
Magyaros csirkepörkölt burgonyapürével
Péntek  - Március 23. 

Zöldségleves eperlevéllel
Hentestokány pirított burgonyával
Szombat - Március 24. 

Bakonyi sertésszelet szarvacskával

–

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

MOST RENDELJ ONLINE 
ÉS ESÉLYED VAN MEGNYERNI 

EGY 4 SZEMÉLYES BŐSÉGTÁLAT! 
Keress minket facebook-on is !

Weboldalunkon rengeteg termékünk 
10% árengedménnyel kapható!

AKCIÓ!
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
40.000 Ft belépési bónusz  
minden új dolgozónknak!

Minőségellenőr 
munkatársakat 

keresünk fém autóipari termékek ellenőrzésére. 

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

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

LAPZÁRTAVÁLTOZÁS!
Tisztelt Ügyfeleink!

A március 15-ei ünnep miatt lapzártánk 
2018. március 12. hétfő 12:00.

Megértésüket köszönjük!

VÉRADÁSOK

Március 26. hétfő
8:00 - 10:00

Hangony, Kultúrház
Március 26. hétfő

11:30 - 12:30
Domaháza, 

Művelődési Ház
Március 28. szerda

11:30 - 17:00
Ózd, Civil Ház

KKKKKKKKKK
IDŐPONTJAI 

ÉS HELYSZÍNEI:
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Szeretné, ha társasháza hatékonyabban működne? Csökkentené a rezsiköltségeket?
Nagyobb kényelemre vágyik? Vagy szebb környezetre?

Az OTP Business Társasházi Pályázattal most az Ön lakóközössége is részesülhet a pályázati alapból.
Négy kategória – számos nyertes − 20 000 000 forint elnyerhető támogatás − értékes ajándékutalványok. 
 
Pályázzon és nyerjen!
Az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázónak a Társasházi Háztartás (THT) című szaklap
1 éves előfi zetését adjuk ajándékba.

Az idei évben a nyertes pályázatok beadójának többszörösen is megtérül a munkája!
A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal  
kerül jutalmazásra.

Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1 366 6030

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése. 

Nyerjen fejlesztési támogatást lakóközösségének!

Az OTP Business Társasházi Pályázat
a kaputelefon-rendszer fejlesztésében
is segíthet.

•SZŐNYEGTISZTÍTÁS
•PATYOLAT • ABLAKTISZTÍTÁS

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

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

GÁZKÉSZÜLÉK 
JAVÍTÁS

Tel.: 06-30/540-7008

Tűzhely, bojler, kazánok 
javítása

(régebbiek is) 
48 órán belül!

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

CSALÁDI ÉS DIÁK
KEDVEZMÉNY

Vasvár út 49.WWW.MIKSZTAIAUTOSISKOLA.HU

30/9689-756T

Ózdon
az Inkubátorházban /302. terem/

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

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.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén

45
20

76
45

15
76

45
21

98
45

18
61

45
18

72

45
17

96

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!

Az Ózdi Nyugdíjas Klub

2018. március 21-én 
15 órától tartja a 

Civil Ház dísztermében 
az ÉVES BESZÁMOLÓ 

és TISZTÚJÍTÓ 
KÖZGYŰLÉSÉT.

Minden klubtag 
megjelenésére számítunk!

Ha nem kapja az újságot, hívja a
 telefonszámot!80/442-444-es 
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Ózd, Spar-ral szemben, 
a Filó üzletházban 

48/705-059, 30/985-8480

SZUPER
OLCSÓ

7 KAMRÁS 
ABLAKOK

A GYÁRTÓTÓL

REDŐNY, RELUXA AKCIÓ!
Minőség kedvező áron!

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

REDŐNY, RELUXA
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK stb.

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

50
% 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

Gránit és műkő 
síremlékek

Felújítások, fedlapok készítése
Laczka Pál az ipar okleveles kiváló mestere

Tel: 06-48/471-876
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Ózd, Vasvár út 19.
(a Kelly helyén az emeleten)

MINDEN HÉTFŐN teljesen 
új árukészlet és cipővásár!

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

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

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

NAPONTA 
OLCSÓBB!

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

TAVASZI SZEZONVÁLTÁS!

http://londonstore.hu


