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FIGYELEM!
DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
0-24 óráig
Megbízható, régi cég:
0670/628-0119
06-30/450-6125

507890

ÉRINTÉSVÉDELMI -
ERÔSÁRAMÚ BERENDEZÉS -

VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT
MUNKAVÉDELMI 

SZAKTEVÉKENYSÉG
RIASZTÓ-VILLANYSZERELÉS
Tûzvédelmi szabályzat készítés

vállalkozások, társasházak, 
intézmények részére.

Tel.: 06-30/870-9097, 
Oxál-Ker Bt.

JÁZMIN Ózd, Vasvár út 37.
(a Fogtechnika alatt, 
a volt NOVA ABC 
helyén)Használtruha kereskedés

TÉLI ÁRU  
       ÉRKEZIK

FEBRUÁR 4-ÉN, HÉTFŐN!
NYITVA TARTÁS:  

Hétfő-péntek 8-17, Szombat 8-13

Egyedi bútorok 
az Ön igénye szerint!
KONYHA-, SZOBA-, 
ÉS IRODABÚTOROK
A TERVEZÉSTŐL 
A KIVITELEZÉSIG.
-20% kedvezmény  100.000 Ft 
feletti megrendelés esetén!
( Az akció január 7. után megrendelt  bútorokra 
vonatkozik!)

06-48/479-455
06-20/408-9610 munkaidőben
Terra Forte Bau Kft.
Ózd, Somsályfő telep 1.

PIKO

Érd.: 06-48/472-410 
          06-30/328-5785

Kérje ingyenes felmérésünket!
www.flandonakft.hu

Flandona Kft.
Ózd, Vasvár u. 49.

l mûanyag ajtók, ablakok 
l garázskapu, 

l redõnyök,
l egyéb kiegészítõk 

kedvezõ áron!

ITT A
FARSANG!

Ózd, 1. Vasvár út 35/b.  
               Tel.: 48-470-740

       2. Interspar 
               Tel.: 70/949-7698

Tápra, terményre, zöldségre 
vagy talán gyümölcsre 
van szüksége?
• Zöldségek
• Primőr zöldségek
• Gyümölcs
• Búza
• Kukorica 
• Tápok-vitaminok (kutya eledel, 
     süldő-hízó táp, tojó táp, stb.) 

széles választéka kapható!

Hívjon bizalommal!
Széplaky László Zoltán
Telefon:  +36308588948

Ingyenes 
házhozszállítás 
előre egyeztetett 

időpontban, 
értékhatár alapján!  

Ózd 30 km-es 
körzetében.

Burgonya 160 Ft/kg (15 kg-os kiszerelés)
Vöröshagyma 270 Ft/kg (10 kg-os kiszerelés)

Búza, kukorica 6800 Ft/q
Tanyasi kacsa, liba eladó!
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www.ajtoablakmiskolc.hu
Tel.:  06-30/525-60-91
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Paradicsomos alapú pizzák: 32 cm 50 cm
1. Margherita: mozzarella 700 Ft 2000 Ft
2. Sonkás: sonka, paradicsom, mozzarella 850 Ft 2300 Ft
3. Szalámis: szalámi, kukorica, mozzarella 850 Ft 2300 Ft
4. Son-go-ku: sonka, gomba, kukorica, mozzarella 850 Ft 2300 Ft
5. Négysajtos: mozzarella, füstölt sajt, feta, edami 950 Ft 2500 Ft
6. Hawaii: sonka, ananász, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
7. Magyaros: kolbász, bacon, paradicsom, hagyma, hegyeserős, mozz. 950 Ft 2500 Ft
8. Ínyenc: csirke, bacon, gomba, kukorica, paradicsom, feta, oliva, mozz. 1250 Ft 2800 Ft
9. Quatro carimi: sonka, bacon, gomba, kukorica, paradicsom, mozz. 950 Ft 2500 Ft
10. Ma�oso: sonka, bacon, gomba, pepperóni, oliva, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
11. Franco: szalámi, gomba, pritamin paprika, tükörtojás, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
12. Tenger gyümölcsei: tengergyümölcsei, oliva, mozzarella 1350 Ft 3000 Ft
13. Amore: csirke, sonka, pepperóni, paradicsom, kukorica, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
14. Húsimádó: sonka, szalámi, bacon, kolbász, csirke, mozzarella 1350 Ft 3000 Ft
15. Retro: szalámi, gomba, paradicsom, paprika, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
Tejfölös alapú pizzák:
16. Lilien: kapros-tejfölös a., csirke gomba, füstölt sajt, juhtúró, mozz. 1190 Ft 2500 Ft
17. Barom�: kapros-tejfölös alap, sonka, bacon, csirke, kukorica, mozz. 950 Ft 2500 Ft
18. Toscana: sonka, paradicsom, csemege uborka, füstölt sajt, mozz. 950 Ft 2500 Ft
19. Casablanca: bacon, csirke, hagyma, feta, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
20. Colorado: kapros-tejfölös a., sonka, kolbász, jalapeno, juhtúró, mozz. 950 Ft 2500 Ft
21. Ciprus: sonka, bacon, kukorica, feta, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
22. Kívánság: 2-féle választható zöldség, 2-féle választható hús 1100 Ft 2500 Ft
Egyéb: 
23. Bolognaise: bolognai alap, sonka, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
24. Dopping: csípős a., kolbász, szalámi, bab, hagyma, jalapeno, t.tojás, mozz. 1150 Ft 2500 Ft
25. Diablo: csípős alap, bab, kolbász, erős paprika, kukorica, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
26. Nevada: mustáros a., sonka, csirke, ananász, kukorica, paradicsom, mozz. 950 Ft 2500 Ft
27. Paradiso: mustáros alap, sonka, kukorica, bab, hagyma, feta, mozz. 950 Ft 2500 Ft
28. Americano: ketchupos a., virsli, bacon, hagyma, csemege uborka, mozz. 950 Ft 2500 Ft
Plusz feltétek: gomba, ananász, kaliforniai paprika, paradicsom, pepperóni, lilahagyma, vörösbab, brokkoli, kukorica, 
füstölt sajt, olivabogyó: 120 Ft, tükörtojás, kolbász, juhtúró, cs. mell, extra mozz., szalámi, bacon, sonka, feta, füst. tarja: 190 Ft

Menü ajánlatunk:Pizzák

KISEBB ÖSSZEJÖVETELEK, RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁT VÁLLALJUK MAXIMUM 30 FŐIG!

MENÜ ÁRA: 750 Ft (ÓZD BELTERÜLETÉN)
A változás jogát fenntartjuk! Menü kiszállítás: 11:00-15:00 óráig

Ózd belterületén a kiszállítás ingyenes! Bankkártyás �zetési lehetőség.
Szép kártyás fizetés csak a netpincer.hu-n!
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Paradicsomleves
Hawai csirkemell, kukoricás rizs

A
menü

Sertésraguleves
Budapestragu, párolt rizs

A
menü

Csontleves - Filézett, rántott 
csirkecomb, petr. burgonya

A
menü

Palócleves - Csirkemell, 
hagymás ropogós bundában

A
menü

Babgulyás
Roston csirke, rizibizi

A
menü

Brassói aprópecsenye
Sült kockaburgonya

A
menü

Fahéjas almaleves
Borsos tokány, tészta

A
menü

Grízgaluskaleves
Pácolt csirkemell, párolt rizs

A
menü

Legényfogóleves - Hagymás 
rostélyos, lecsós tarhonya

A
menü

Húsleves - Fűszeres rántott 
szelet, hagymás tört burgonya

A
menü

Jókai bableves
Párizsi csirke, hagymás rizs

A
menü

Húsgombócleves - Natúr szelet, 
törtburgonya, meggymártás

A
menü

Chilisbab

Zöldségleves
Csirkepaprikás, galuska

Paradicsomleves
Tökfőzelék, sertéspörkölt

Sertésraguleves
Rakott kelkáposzta

Csontleves
Bolognai spagetti

Palócleves - Vörösboros 
sertéspörkölt, tészta

Babgulyás
Roston csirke, rizibizi

Brassói aprópecsenye
Sült kockaburgonya

Fahéjas almaleves
Káposztás sztrapacska

Grízgaluskaleves - Paradicsomos 
káposzta, pörkölt

Legényfogóleves - Tejszínes-
kukoricás csirkeragu, tészta

Húsleves
Csirkés rizottó

Jókai bableves
Mexikói sertésragu, tészta

Húsgombócleves - Natúr szelet, 
törtburgonya, meggymártás

Chilisbab

MEGÚJULT 
ÉTLAPUNK!!!

Tenger gyümölcse saláta 1100 Ft
Garnéla saláta  1200 Ft

Kentucky csirkeszárny 850 Ft
Grillezett camambert 1000 Ft

HÚSLEVES
700 Ft

Zöldségleves
Holstein szelet, párolt rizs A

menü

Rendelésfelvétel: 06-30/910-4488; 06-48/470-042;

Feladatok:
• kéziszerszámok / autóalkatrészek összeszerelése

Elvárások:
• minimum 8 általános iskolai végzettség

Amit kínálunk:
• versenyképes bérezés és cafeteria
• 100%-ban támogatott munkába járás
• 30%-os műszakpótlék
• beléptetés minden héten
• túlóra-kifizetés és teljesítmény alapú bónusz

Jelentkezzen ingyenesen hívható 
telefonszámunkon: +36 80 212 000
Személyesen: 3525, Miskolc Kazinczy út 28.

SZERETNE EGY HÉTEN 
BELÜL MUNKÁBA ÁLLNI?
Jelentkezzen most MISKOLCI álláslehetőségünkre!

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 4., hétfő 15:30-kor

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

507886
507892

507985
507888

508892
509017

www.szuperinfo.hu
Telefon:  30/532-8270

adrienn.bodane@szuperinfo.hu
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GREEN PASS UTALVÁNY  
ELFOGADÓHELY LETTÜNK!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG

ELFOGADÓHELY

Üzletünkben  
már a Norbi

termékek  
is megtalálhatóak!

299 Ft
Clin ablaktisztító 
Lemon, Crystal 500ml 
449 Ft  E.ár: 598 Ft/l

299 Ft
Arkó kókuszpelyhek 
200 gr E.ár: 1495Ft/kg

299 Ft
Bonbonetti marcipánszívek 
136gr                    E.ár: 2199 Ft/kg

399 Ft
Caza 250 gr 
őrölt kávé
759 Ft 
E.ár:  1596 Ft/kg

139 Ft/3 db
Fitt zabkása 3db-os 
chia, áfonya, tökmag

35 Ft/db
Country barn müzli szeletek 
csoki, sárgabarack, kókusz 

599 Ft
Perwoll 1 l  
799 Ft E.ár: 599 Ft/l

159 Ft
Borsodi sör 0,5 l  
199 Ft E.ár: 318 Ft/l

TULIPÁN  
100 FT-OS BOLT

Ózd, Vasvár út 54.

Az akció
 2019. február 

1-8-ig tart.

69 Ft
Oreo 66 gr 
golden keksz    
189 Ft  E.ár: 4555Ft/kg

799 Ft
Perfex wc papír 24 db  
999 Ft E.ár:  33 Ft/db

199 Ft
Milka Erdnuss crisp  
269 Ft  E.ár: 2211 Ft/kg

199 Ft
Haas rágótabletta többféle 
849 Ft E.ár: 835 Ft/kg

Munkavégzés helye: 
Ózd, Pázmány út 49.

Tel.: 06/30-248-0852

hosszú távú 
munkára 

főállásba,  illetve 
részmunkaidőbe is.

Az Edarno Kft.

VARRÓNŐKET 
keres 

Rugalmas munkaidő, 
kiemelt bérezés!

Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a

Az Eszterházy Károly Egyetem 
a magyar állami felsőoktatás 
meghatározó, dinamikusan fej-
lődő intézménye, mely négy 
campuson (Eger, Gyöngyös, 
Jászberény, Sárospatak), öt ka-
ron piacképes képzéskínálattal, 
gyakorlatorientált oktatással, 
egyedi ösztöndíj-lehetőségek-
kel, családias hangulattal várja 
a diákokat. Intézményünk év-
századok óta a pedagóguskép-
zés stabil bázisa, emellett az 
agrárképzés, a bölcsészettudo-
mányok, a gazdaság- és társada-
lomtudományok, a természet-
tudományok, az informatika, 
a sporttudományok és a művé-
szetek terén kínál képzéseket, 
de nagy hangsúlyt fektet a duá-
lis képzésekre, valamint az an-
gol nyelvű képzésekre is.

Nálunk - egyedülálló módon 
- három jelentős borvidéken is 
tanulhatnak a borászat iránt 
érdeklődő fi atalok: a Mátrai, 
az Egri- és a Tokaji borvidé-
ken. Összesen 36 alapszakon, 
14 mesterszakon, 9 felsőokta-

tási szakképzésen, az osztatlan 
tanárképzésben 80 szakpáron 
érhetőek el szakjaink.

Hallgatóinkat kiváló sporto-
lási lehetőségek várják, akár 
versenyszerűen, akár ama-
tőr szinten szeretnének spor-
tolni. Csapataink: Eszterházy 
SC, NB I-es női kézilabda, 
Eszterházy SC, OB I/B-s férfi  
vízilabda, EKE-Eger-KOK, NB 
I/B-s férfi  kosárlabda. A spor-
tolni vágyókat várjuk rekortán 
borítású atlétikapályával, te-
niszpályával, fallabdapályával, 
konditeremmel, műfüves lab-
darúgópályával is.

Fontosnak tartjuk, hogy a ta-
nulás mellett legyen lehetőség 
a tartalmas kikapcsolódásra, 
épp ezért az EHÖK a tanév so-
rán számtalan közösségépítő 
programokat kínál! 

Eszterházy Károly Egyetem – 
a tudás univerzuma.
uni-eszterhazy.hu
Facebook: UniEszterhazy-EKE
Instagram: unieszterhazy

Fotó: Kakuk Dániel

Egyedülálló lehetőségek az Eszterházy Károly Egyetemen

508020

508510
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h á z - ,  h á z r é s z  e l a d á s

Csendes környezetben, 100 m2 
alapterületű, felújítást igénylő csa-
ládi ház eladó. Érd: 06-30/638-
9407

Ózd, Kisamerika sor elején össz-
komfortos, felújított, alacsony 
rezsijű ház, pici kerttel eladó. 1,5 
szoba, tágas konyha, WC, fürdő-
szobában kád+zuhanykabin. Ár: 
3.000.000 Ft. Érd: 06-70/610-
6980

Ózdon, a Petőfi úton 70 m2-es 
családi ház eladó. Érd: 06-70/228-
2084

l a k á s e l a d á s

eladó a Géza úton 1,5 szobás, fel-
újított lakás. Irányár: 4,2 MFt. Érd: 
06-20/416-9477

eladó a Vasvár út 43. 8/2 szám 
alatt felújítandó 1+2 félszobás 
lakás. Érd: 06-48/473-924 16 
óra után.

2,5 szobás lakás eladó a Vasvár út 
82. 3. emeletén. Érd: 06-30/907-
1848, 06-30/279-7928

eladó Miskolc belvárosában Sol-
tész Nagy Kálmán u. 77 m2-es, 
gázos, 2. emeleti lakás, 2 emele-
tes épületben. Belsőudvaros, pihe-
nőkertes társasházi lakás. Gépé-
szetileg teljesen felújított, ablakok 
cserélve műanyag nyílászárókra. 
Nappali + étkező + konyha egy-
ben, 3 szoba, előszoba, fürdőszo-
ba, külön WC. Ár: 14,99 MFt. Érd: 
06-20/980-6678

eladó Ózd, Árpád vezér úton 1 
szobás, 1. emeleti, erkélyes, gáz-
fűtéses lakás szigetelt, műanyag 
nyílászárók redőnnyel. Érd: 
06-30/589-5511

eladó 1,5 szobás, összkomfor-
tos, Bulcsú utcai, 1. emeleti lakás. 
Irányár: 3,3 MFt. Érd: 06-30/386-
8451

Ózdon eladó Vasvár úti, 7. eme-
leti, 3 szobás, 60 m2-es lakás. 
Irányár: 4,5 MFt. Érd: 06-30/335-
2443

Ózdon, a Béke telepen 2 szo-
bás, téglaépítésű, gázos, erké-
lyes, 1. emeleti lakás eladó. Érd: 
06-30/952-3641

l a k á s k e r e s é s

eladó lakást keresek a városköz-
pontban, esetleg Béke telep ele-
jén 2 vagy 1+2 félszobásat. Érd: 
06-30/968-1334

eladó ózdi lakást keresek azon-
nali készpénz fizetéssel. Tarto-
zás, végrehajtás nem számít. Érd: 
06-70/417-2521

a l b é r l e t e t  k í n á l

albérletbe kiadó 1,5 szobás lakás 
Ózdon, a Nemzetőr úton hosszú 
távra. Érd: 06-70/362-9316

a l b é r l e t e t  k e r e s

hosszú távra albérletet kere-
sek kis rezsivel. Érd: 06-20/959-
4617

é P í t é s I  t e l e k

egyházvölgy végén házhely 
eladó, 1197 m2. Gázcsonk van. 
Érd: 06-70/618-5849

Ü z l e t ,  M Ű h e l Y ,  I r O d a

Ózdon, a Városközpontban 24 
m-es üzlethelyiség (a volt Adidas 
bolt) teljes berendezéssel kiadó. 
Érd: 06-70/318-6345

Ózdon, a Március 15. úton két-
szintes családi ház, 150m2-es 
vállalkozásra is alkalmas csarnok-
kal eladó. Varrodaként üzemelt. 
Ár: 39,9MFt. Érd: 06-70/318-
6345

Ü d Ü l ő ,  h é t v é g I  h á z

eladóvá vált hétvégi ház 1006m2 
telekkel a Nagyvölgyi úton. Irány-
ár: 270.000 Ft. Érd: 06-30/384-
1359

j á r M Ű

eladó 2001-es Daewoo Matiz, 
garázsban tartott. Érd: 06-30/814-
8007

eladó 2001-es évjáratú Opel 
Astra 1.7D friss műszakival, sok 
extrával, jó állapotban. Irány-
ár: 510.000Ft. Érd: 06-70/629-
0524

Olcsón eladó 1986-os évjá-
ratú, ezüst-szürke Renault 9 
1397cm3/52kW teljesítményű. 
Műszaki lejárt májusban. Érd: 
06-70/207-4379

Opel Corsa 1.2 1999-es, ötaj-
tós, piros színben eladó. Érd: 
06-48/438-093

r é g I s é g

Antik bútort, porcelánt, festményt, 
pipát, játékot, könyvet, vásznat, 
ezüstöt, órát, fegyvert, érmét, 
katonai-népi-egyházi tárgyat, 
teljes hagyatékot vásárolok kor-
rekt áron. Kérem hívjon bizalom-
mal! Ingyenes kiszállás becsüle-
tes értékbecslés. Érd: 06-30/486-
3578

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

Magángyűjtő vásárol: hagyaté-
kot, bútort, könyvet, kitüntetést, 
rádiót, veteránjárművet. Bármi 
érdekelhet! 06-30/912-9916

régi vászonzsákot (méter, törlő, 
lepedő), kázsmér kendőt, zomán-
cozott babakádat, horgonyzott 
kádat, dunnát, hagyatékot vásá-
rolok. Érd: 06-20/428-3455

á l l a t

tanyasi hízók eladók. Érd: 
06-30/9922-358

600 Ft/db kitojt tyúk, 450 Ft/kg 
hízó, 6.000 Ft parlag széna kör-
bála, 500 Ft parlag széna kocka 
bála. Ugyanitt 150 Ft-os magyar 
lapály kan disznóval megterméke-
nyítést vállalok! Érd: 06-20/434-
2276

terményen nevelt 200 kg-os 
hízók akár hasítva is eladó. Szál-
lítás megoldható. Érd: 06-70/371-
7568

t Ű z I f a  e l a d á s

tűzifa eladó erdei m3-ben, 
méterfa, gallyfa (tekézve, mázsá-
ra is). Érd: 06-30/248-7043 
AA5994377

e g Y é b  e l a d á s

eladó Hajdú mosógép és centri-
fuga, olajsütő, konyhaszekrény, 
heverő, babamérleg, vezeté-
kes gáztűzhely. Érd: 06-30/418-
7075

eladó vegyes tüzelésű kazán. 
Bekötést vállalom. Érd: 
06-30/254-3222

eladó 3 db káposztás kisebb hor-
dófedő 2 db 17cm-es, 1 db 15cm-
es, Kosmodisk gyógysegédeszköz 
(gerinc), Smena 8 fénygép. Érd: 
06-30/438-0741

kiváló minőségű, zamatos, 
magas cukortartalmú alma köz-
vetlenül a termelőtől eladó. Ár: 
100Ft/kg. Érd: 06-20/591-7584 
Ózd-Hódoscsépány, Nagyvölgyi 
út 93.

e g Y é b  k e r e s é s

személyautókat és vashulladé-
kot vásárolok. Érd: 06-70/532-
2021

Apró

"Csak az hal meg, akit elfelednek.
Örökké élni fog, kit igazán szeretnek."

 
Fájó szívvel emlékezünk

MAROSI ISTVÁN
Ózd város díszpolgára  

halálának 1. évfordulóján.

Gyászoló felesége Katika és családja

Mély fájdalommal 
tudatjuk, 

hogy drága Papánk

VÉKONY 
KÁROLY

97 éves korában 
itt hagyott minket.
Hamvasztás utáni 

búcsúztatója
Budapesten lesz 
családi körben.

Gyászolja felesége, 
két gyermeke, menye, 
unokái és dédunokái

„Hirtelen halállal mentél el tőlem,
szívemnek fájni fog, amíg csak élek.
Lehet, hogy eljön a tavasz, a nyár,

de egymás kezét nem foghatjuk már.
Most hulló könnyekkel állok 

sírod felett,
koporsód bezárta legdrágább 

kincsemet.
Virágot viszünk egy néma sírra, 

de ezzel  Őt már nem 
hozhatjuk vissza. 

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

KRISTON ERNŐ
halálának 20. évfordulóján.

Szívünkben élsz örökké!
Szerető feleséged, Erzsike

és családja

„Bánatos az út,  
mely sírodhoz vezet

Zokog a lelkem,  
szívem téged keres.

Egy gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben.

Ki vigyázol ránk odafentről, 
Lelkünkhöz szállsz a  

végtelenből.
Szavak helyett könnyeim hullatom,

Drága fiam a neved imába 
foglalom.”

Fájó szívvel emlékezünk

SZURDOK 
ATTILA

halálának 22. évfordulóján.
Szívünkben örökké élsz!

Örökké szerető édesanyád, 
testvéred Tomi, 

soha nem feledő mamád 
és az egész család

Szívünkben 
mély fájdalommal 

tudatjuk, hogy 

HORTÖRSI 
LÁSZLÓNÉ

Ágika 
2019. január 23-án, 

életének 82. évében elhunyt.
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik a temetésén részt vettek,
utolsó útjára elkísérték.

A gyászoló család

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy 

VARGA 
JÓZSEFNÉ
szül. Bolyki Gergely Mária

2019. január 27-én
életének 85. évében 

elhunyt.
Temetéséről a későbbiekben

intézkedünk.
A gyászoló család

Hálás szívvel 
mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

ENDRÉSIK 
ISTVÁNNÉ
szül. Cziprus Erzsébet 

(élt 67 évet) 
temetésén megjelentek,

sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

"Szeretteim, 
én most elmegyek,
küzdöttem, 
de már nem lehet.
A csend ölel át és a szeretet, 
Isten veletek!"

Fájó szívvel emlékezünk 

HAMAR 
BERTALAN
halálának 1. évfordulóján. 

Rózsika és családja

TEMETKEZÉSI LEHETŐSÉG

3600 Ózd, Lomb u. 2., 06-30/426-8-425, www.ozdiparokia.hu

Az Ózdi Görögkatolikus Templom (Gyári temető mellett)
altemplomában kialakított koporsós és urnás temetkezési

helyek méltó nyughelyet kínálnak elhunyt szeretteinek!
1-3 személyes urnahelyek:

el nem évülő, 20, illetve 10 éves elévüléssel.
A temetkezési lehetőség

felekezeti hovatartozás nélkül biztosított. 
A sírhelyek előre is megválthatók.

kapható közvetlenül 
a bányától.SZÉN

DIÓ, KOCKA, DARABOS.
Gyors kiszállítás, akár hétvégén is!
További információ:
06-70/545-7791

508527
508671

508024

508287

508321

508322

508497

508260

508151

508135
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Megvételre keresek felújítandó, 
hibás, akár üzemképtelen keverő-
tárcsás mosógépeket és centrifu-
gákat. Érd: 06-30/897-3720

vásárolok bakelit hanglemeze-
ket. Érd: 06-20/945-7138

s z O l g á l t a t á s t  k í n á l

alumínium és rozsdamentes 
anyagok szakszerű hegesztését 
vállalom! Érd: 06-30/249-6394

áruszállítás, fuvarozás, költözte-
tés, lomtalanítás. Érd: 06-30/975-
8069 Váradi János e.v.

fülakupunktúrával fogyasztó, 
hajhullás elleni ózonfésűs és heg-
simító kezelések. Érd: 06-30/342-
2441

k Ö l t Ö z t e t é s -
b Ú t O r s z á l l í t á s -
lOMtalanítás zárt teher-
autóval, rakodással. Ber-
ki Viktor 06703619566 www.
ozdifuvaros.eu

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

lakások belső felújítását, grá-
nit, márványlapok megmunká-
lását szakszerűen vállalom. Érd: 
06-30/654-7120

redőnyszerelés-javítás, 
gipszkarton és festő munkát 
vállalok! Érd: 06-70/611-1718

szélvédőjavítás, CSERE, 
AUTÓÜVEG- ÉS ÉPÜLETFÓLIÁ-
ZÁS. Érd: 06-20/256-0488

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

tv-készülékek javítása hely-
ben, Mindig-Tv, antennaszere-
lés, vérnyomásmérők, Bioptron 
lámpák, masszázságyak javítá-
sa, villanyszerelés, hétvégén is. 
Érd: 06-30/895-8467

Veszélyes fa kivágása, metszé-
se, valamint darabolás, hasoga-
tás, berakás, fűvágás, kertápolás. 
Érd: 06-70/587-8880

M u n k a h e l Y e t  k í n á l

a csépányi sportpályán talál-
ható Ria Sport Sörözőbe pultost 
keresünk. Érd: 06-70/886-3771, 
06-30/877-4922 Béni Attila

a farkaslyuki Napköziotthonos 
Óvoda 2 fő óvodapedagógust 
keres. Érd: 06-48/472-452, 
ovoda@farkaslyuk.hu

álláshIrdetés! Ózdi vendég-
látó egységbe munkatársat kere-
sek. Érd: 06-70/362-2212 Veres 
Róbert e.v.

bútorgyártásban jártas, önálló-
an dolgozni tudó asztalost, illet-
ve asztalos mellé segédmunkást 
keresünk. Bér megegyezés sze-
rint. Érd: 06-70/369-8193 Terra-
Forte Bau Kft.

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Győr, 
Mosonmagyaróvár és Sopron 
környéki) autóipari és fémipari 
nagyvállalatok állásajánlataiból 
válogathatsz (betanított, laka-
tos, targoncás, CNC-s, hegesz-
tő, stb.), ahol kiemelt bérezést, 
ingyenes szállást, utazást, vala-
mint bérelőleget és hosszú távú 
munkát biztosítunk. Érdeklődni 
8-20 óráig a 06-70/639-9920 
telefonszámon JOBmotive Kft.

PutnOkOn hentesüzletben önál-
lóan dolgozni tudó munkatársat 
keresünk kiemelt bérezéssel. 
Érd: 06-70/411-8894 Demény 
Norbert

dunaharaszti Pékség Pék (táb-
lás, vető) pozícióba keres kol-
légát nappali munkarendbe, 
kiemelt bérezéssel. Szállás 
biztosított. Telefon: 06-70/935-
2572 Calypso Pékség Kft.

gyere és dolgozz Velünk! 
Autóipari multi keres betaní-
tott munkakörbe, biztonsá-
gi öv összeszerelő kollégá-
kat sopronkövesdi gyárába, 
3 műszakos munkarendbe. A 
szállás és a bejárás megol-
dott. Kiemelkedő bér mellett, 
13. havi fizetést, prémiumot, 
cafeteria-t, bérelőleget is biz-
tosítunk. Érd.: 06-70/600-9021 
JOBmotive Kft.

győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, 
géplakatos, CNC-gépkezelő, 
autószerelő, villanyszerelő 
munkakörbe dolgozókat. Amit 
biztosítunk: versenyképes fize-
tés, cafeteria, szállás, munká-
ba járás, hazautazási támoga-
tás, bérelőleg. Érd: 06-70/415-
9021 JOBmotive Kft.

nincs munkád vagy váltani 
szeretnél? Betanított dolgozó-
kat keres nemzetközi autóipa-
ri cég győri és mosonmagya-
róvári munkahelyére. Verseny-
képes fizetés mellé, cafeteria-t, 
szállást, munkába járást, bér-
előleget biztosítunk. Érd.: 
06-70/415-9020 JOBmotive 
Kft.

Munkalehetőséget kínál az 
AVON. Érd: 06-30/303-2534

Ózdi telephelyű építőipari cég 
műszaki előkészítő és építész-
mérnök kollégát keres. Érdeklődni 
munkaidőben: 06-70/324-7020 
Magas és Mély Vasbeton Kft.

Ózdi telephelyű építőipari cég 
keres gépkocsivezetőt B, C kate-
góriás jogosítvánnyal, ácsot, vas-
szerelőt, kőművest és takarító-
nőt. Érdeklődni munkaidőben: 
06-70/324-7020 Magas és 
Mélyépítő Vasbeton Kft.

s z a b a d I d ő ,  Ü d Ü l é s

hajdúszoboszlói üdü-
lés 12.500 Ft/fő/héttől. Érd: 
06-30/867-6550 Érc üdülő

ÓZD
Megjelenik: Ózd, Putnok, Borsodnádasd és környékén, minden pénteken 
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MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Ha nem kapja 
a Szuperinfót, hívja 

a (80) 442-444-es
telefonszámot!

  Elérhetőség:  
20/520-8732, 46/505-088

A Fly-Trans Kft.

KIEMELT KERESETI  
LEHETŐSÉGGEL 
40 tonnás szerelvényre és 

7,5 tonnás teherautóra keres

g é p j á r m ű ve z e t ő t . 
Export-import fuvarfeladatok  

végzésére, (nem uniózás) 
új flottával, miskolci telephelyre.

AKAR KIEMELKEDÔ 
FIZETÉST KERESNI 
HETI NÉGYNAPOS 
MUNKARENDBEN?

Jelentkezés kizárólag 
munkanapokon 9-17 óráig 

a 30/983-7354 telefonszámon.

JELENTKEZZEN A PI-PI KFT. 
BAROMFI FELDOLGOZÓ ÜZEMÉBE.

AKTÍV ÉS NYUGDÍJAS 
DOLGOZÓKAT KERESÜNK
 BETANÍTOTT MUNKÁRA.

Kos - Nehéz helyzetben találja 
magát a héten és jót tenne Önnek, 
ha kikérné valakinek a tanácsát 
vagy ha legalábbis lenne valaki, 
akinek kiöntheti a szívét. Ezt ne 

a gyengeség jeleként fogja fel, hiszen néha 
mindenkinek szüksége lehet egy kis segít-
ségre, ezért is vannak a barátok. Ugyanakkor 
legyen türelemmel és ne siettesse bizonyos 
dolgainak a megvalósulását. 

Bika - Egész héten rózsás hangu-
latban lesz, mert úgy tapasztalja, 
hogy végre minden a lehető legjobb 
szerint alakul. Egy kis káröröm-
mel a szívében figyeli környezetét, 

hiszen Ön körül minden pompás, míg 
másoknak a küzdelem jut. Ezt semmi esetre 
tegye szóvá, hanem közvetlen környezetében 
érdemes lenne felajánlani a segítségét, hiszen 
nemrég Ön is hasonló cipőben járt.

Ikrek - Olyan információk jutnak 
a birtokába, amelyekkel közelebb 
kerülhet céljai eléréséhez vagy 
amelyeknek köszönhetően rövid 
időn belül plusz pénzre tehet szert. 

Azért nem árt, ha ellenőrzi az információkat, 
ám ha biztosak, akkor használja ki őket! De 
legyen szeme és vegye észre, hogy valakinek a 
környezetében szüksége lenne a segítségére, 
aki korábban Önnek is segített.

Rák - A következő napokban maga 
mellé pártol a szerencse és hihe-
tetlen dolgok történhetnek Önnel. 
Nemcsak összejönnek a dolgok, 
amikre vágyik, amiket szeretne, 

hanem lépten-nyomon kisebb meglepetések 
érik. Ha gondja lenne, mindig érkezik vala-
miféle segítség. Érdemes lenne kihasználnia 
a szerencséjét, amennyiben esetleg valamin 
változtatni szeretne.

Oroszlán - Új emberekkel ismer-
kedhet meg a héten. Az új ismeret-
ségek nem csak szakmai vagy 
egyéb előnyökhöz juttathatják, 
hanem barátságok is szövődhetnek. 

Egyébként is érdemes társaságba mennie, 
mert jót tesz Önnek a változatosság. Merjen 
megbízni az emberismeretében, és de ne 
hagyja magát becsapni sem, vagyis ne ítéljen 
elsőre.

Szűz - Valaki előtérbe kerül a 
múltjából. Egyszeriben felbukkan-
hat egy régi kedvese, gyerek-
kori barátja. Ne szakítsa meg vele 
azonnal a kapcsolatot, érdemes 

lenne találkoznia, beszélnie vele. Mindemellett 
új emberekkel is sikerül megismerkednie, 
akik mély benyomást tesznek Önre és akár 
értékes bölcsességeket tanulhat tőlük és, 
nézeteik gondolkodóba ejthetik. 

Mérleg - Hihetetlenül kreatív és 
energikus lesz a héten, jobbnál jobb 
ötletei támadnak. Ne akarja mindet 
egyszerre megvalósítani, mivel az 
nem lenne célravezető, de ha fon-

tossági sorrendet állít fel, akkor folyamatosan 
sikerekben lehet része és mindig elérheti a 
vágyait. Már a héten meg is tapasztalhatja, 
de igyekezzen nem elbízni magát, mert akkor 
könnyelművé válhat és nagyot hibázhat.

Skorpió - Csodásan érzi magát 
a héten. Ha a tükörbe néz, maxi-
málisan meg van elégedve azzal, 
amit lát. Gyönyörűnek, okosnak, 
sikeresnek tartja magát. Minden 

oka megvan arra, hogy ezt érezze, hiszen élete 
minden területén pozitív változások mennek 
végbe, kimondottan jól alakulnak a dolgai. Ha 
azt tervezi, hogy ingatlant vásárol, vagy elad, 
úgy számíthat a csillagok támogatására.

Nyilas - A héten megkapja a 
szükséges energiát, amivel valóra 
válthatja céljait. Használja ki, hogy 
testileg és lelkileg a toppon lesz 
és tegyen lépéseket tervei meg-

valósításáért. Vitás helyzetekben most olyanok 
is a pártjára állnak, akik egyébként nem 
szoktak és kellemes érzéssel tölti majd el. 
Ugyanakkor a héten új barátságokat köthet, 
amennyiben nyitottan áll a környezetéhez.

Bak - A következő napokban kel-
lemes és kellemetlen élmények 
érni fogják. Van, hogy minden nap 
másik élményben lesz része vagy 
egy nap akár mindkettőben. Éppen 

ezért legyen nyitott a történésekre. Egy kissé 
érzékeny lehet, emiatt nehezen viseli most a 
következő napok hullámvölgyeit. Nem ártana 
több időt szánnia arra, hogy testileg és lelkileg 
egyaránt megerősödjön.

Vízöntő - Engedje ki a napokban 
a magában élő gyermeket. Ne 
próbálja folyamatosan korlátozni. 
Nyugodtan szórakozzon, vigyen 
színt a sajátja és mások életébe is. 

Merjen bolondozni és akár másokat is rávenni, 
hogy legyenek Önnel együtt nagy gyerekek. 
Sokszor túl komolyan vesz dolgokat, és elfelejt 
mellette élni és játszani, így nem csoda, ha 
gyakran keserűnek érzi magát.

Halak - Önbizalma teljében 
lesz egész héten. Szépnek, 
szerethetőnek, tehetségesnek 
érzi magát és azt veszi észre, 
hogy mások is ebben erősítik meg. 

Vagyis egész pozitív visszacsatolást kap a 
környezetétől. A napokban rátalálhat egy új 
vallásra, eszmére, amiben hitét leli és ez még 
nagyobb erővel tölti majd el. Igazán azt fogja 
érezni, hogy gondoskodnak magáról az égiek.

 HOROSZKÓP 6. HÉT       (2019. február 4-től február 10-ig)

508480

508898

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén

508280
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Vállalataink folyamatosan bővülő csapatába az alábbi munkakörbe ÚJ MUNKAVÁLLALÓKAT KERESÜNK:

   „Biztos, stabil munkahely, 
  versenyképes fizetés, 
 jó hangulatú, dinamikus  
csapat.”

ALEX Fémbútor Kft. 
Zsámbék H-2072, Magyar u. 21-23.
Telefon: +36/20 341-3333
E-mail: info@alexbutor.hu
www.alexbutor.hu

+ ingyenes vállalati buszjáratok,
8-10 személyes kisbuszokkal biztosított,
eseti hétvégi hazautazás

+ ingyenes szállás lehetőség,
egész hónapban biztosított munkásszállás

+ túlóra
prémium

+ határozatlan
idejű szerződés

+
versenyképes
fizetés

»CO hegesztő 
A munkavégzés helyszíne Zsámbék.

Az alábbi telefonszámon ügyintézőnknél jelentkezhet:
Mudriczki Péter +36 (20) 549-1416 

vagy személyesen minden kedden 08:00-16:00-ig,
az Ózdi inkubátorházban található irodánkban.  
(I. emelet folyosó végén) Ózd, Jászi Oszkár u. 3, 3600

KÉMÉNYEK

Telefon: 20/445-0421
KÉM-SZER Bt.

béléscsövezése,
Schiedel, Leier és
szerelt kémények

építése vegyes
tüzelésű készülékek

részére (kandalló,
cserépkályha, 

kazánok), 
valamint 

kondenzációs és 
turbós készülékek

kéményének
beszerelése,

kéménymarás 
és bővítés.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

GÉPJÁRMŰVEZETŐ
munkatársat keres

SZAKMAI ELVÁRÁSOK:
 C kategóriás vezetői engedély (E kategória megléte előny)
 Érvényes GKI (gépjárművezetői képesítés igazolvány)
 megléte
 Érvényes digitális tachográf kártya megléte

ELŐNY:
 hulladékszállításban szerzett tapasztalat
 kényszertömörítős szilárd hulladék gyűjtő - és szállító
 jármű gépkezelői igazolvány megléte

EGYÉB ELVÁRÁSOK:
 Megbízhatóság, precíz munkavégzés
 Csapatmunkára való alkalmasság

AMIT KÍNÁLUNK:
 Stabil munkahely
 Régióban versenyképes bér
 Alkalmazotti jogviszony
 Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
 Hétfőtől – péntekig tartó munkavégzés, 
 hétvégi pihenőnapok

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Ózd és vonzáskörzete

JELENTKEZÉS MÓDJA: Amennyiben hirdetésünk felkeltette 
érdeklődését, kérjük, a pozíció és a bérigény megjelölésével 
küldje el önéletrajzát a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail címre.

Jelentkezés határideje: 2019. 02. 28.

Osztrák-magyar tulajdonú Stallprofi Magyarország kft.

SZERELŐT,  
HEGESZTŐT

keres azonnali felvétellel

Munkavégzés
élelmiszeripari rozsdamentes 
csőhálózatok hegesztése AWI-val,
hőrendszerek szénacél csőhálózatának hegesztése AWI-val,
PE csőhálózatok hegesztése
ipari technológiák telepítése,

Munkavégzés helyszíne:
Magyarországon, 10 nap munka, 4 nap pihenő otthon
Európában, 20 nap távollét, 10 nap pihenő otthon

Kereseti lehetőségek itthon:
Szerelői munkákra bruttó 1500 – 1800 Ft
Hegesztői munkákra bruttó 2000 – 2280 Ft

Kereseti lehetőség Európában:
Szerelői munkákra bruttó 2600 – 2800 Ft
Hegesztőknek bruttó 2900-3320 Ft

Miért szeretnek nálunk dolgozni?
távolléti pótlékot és étkezési hozzájárulást adunk,
vállaljuk az ingyenes hegesztői képzést,
családias, stresszmentes légkör,
kiszámítható munka és tiszta bérezés,
magas színvonalú szerszámok, munkaruha,
kényelmes utazás és szállás.

Keressen bennünket a +36 30 9249 554-es telefonon, 
vagy küldje el önéletrajzát az info@stallprofi.hu címre. 

www.stallprofi.hu

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező Kft. hosszú távra keres tapasztalt 

villanyszerelő
munkatársat versenyképes jövedelmet kínálva. 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars. miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező Kft. versenyképes jövedelmet 

kínálva, hosszútávra keres tapasztalt  
épületgépész mérnök munkatársat.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars. miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező Kft. keres hosszútávra 

víz-, központifűtés- és 
légtechnika szerelő

munkatársakat versenyképes jövedelmet kínálva. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 

ujmunkatars. miskolc@gmail.com
Mobil: +36-20/360-2126
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL

KÉT ÁGYAS ELHELYEZÉSSEL
OPERÁTOR:06/20/3363803
Kereset: nettó 170-200.000 Ft
FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS

25
28

72

25 éves szakmai múlttal 
rendelkező cég

(Vass és Társai Kft.) keres 
németországi munkavégzésre, 

csarnokszerkezet szerelésre

munkatársakat!
Érd.: 06-30/9553-013

06-30/2190-680

LAKATOS,
HEGESZTŐ,
KŐMŰVES

Győrbe keresünk szerkezet
lakatosokat, szerszámkészítő
lakatosokat, CO hegesztőket,

CNC gépkezelőket,
autószerelőket, vasúti jármű
szerelőket, mezőgazdasági

gépszerelőket,
villanyszerelőket, kovács

szakmunkásokat, férfi
betanított munkásokat!
Hosszú távú folyamatos
munkavégzésre. Szállás,

utazás biztosítva. Érd.: 8-16-ig.
Tel: 20/440-8355, Nivella Kft.

507972

506042

508304
505641

505643

505645

508156
507191

58432

508885
509018
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Újra Határtalan Napok a Miskolci Nemzeti Színházban!
Február 7-9. között is- ■

mét a határon túli kultú-
ráé lesz a főszerep a Mis-
kolci Nemzeti Színház-
ban. Három napon át a 
színház, a zene, a képző-
művészet és irodalom 
lesz a középpontban Mis-
kolcon, a Határtalan Na-
pok rendezvénysoroza-
ton, ahol idén Szatmár-
németi lesz vendégünk.

A Szatmárnémeti Északi Színház Ha-
rag György Társulata változatos mű-
fajokban mutatkozik be a három na-
pos fesztiválon. A dzsungel könyve 
című musical felhőtlen szórakozást 
ígér minden korosztálynak. A Téve-
dések vígjátéka a szerepcserék, lak-
tévesztések lehetőségeit fergete-
ges dramaturgiával kidolgozó korai 
Shakespeare-darab. Hatházi And-
rás és Tom Dugdale előadása, a Ti-
zenöt próbálkozás a színészetre, 
a színész tudathasadásos állapotá-
ról mesél – estéről estére szüntele-
nül hazudunk és igazat mondunk. A 
Szatmárnémeti Északi Színház Ha-
rag György Társulata és a temesvári 
Csiky Gergely Állami Magyar Színház 
közös produkciója, a Burundanga, 
avagy a maszk, a baszk meg a cucc 
című kortárs darab lehengerlő hu-
morral beszél aktuális társadalmi 
problémákról.
A programban több színházi előadás 
mellett képzőművészeti kiállítás és 

irodalmi est is szerepel, így mindenki 
megtalálja a kedvére valót.
Február 7-én a Szatmáriak Mis-
kolcon kiállítással nyílik a feszti-
vál, melyen három szatmárnémeti 
képzőművész, Szemák Zsuzsa gra-
fikus- és festőművész, Muhi Sándor 
grafikusművész és Nyiri Zoltán fes-
tőművész mutatják meg régebbi és 
friss alkotásaikat.
Ahogy minden évben, idén is tarto-
gat programot a fesztivál az iroda-
lom kedvelőinek. Kereskényi Sándor 
és Végh Balázs Béla irodalomtörté-
nészek mutatják be egy irodalmi est 
keretében Szatmár irodalomtörté-
netét, valamint kortárs szatmári köl-
tök is bemutatkoznak. Idén a zene 
műfaját a szatmárnémeti Dinu Lipatti 
filharmónia kamarakoncertje képvi-
seli. Az együttes tagjai szívügyük-
nek tekintik az együtt-muzsikálást, 
és e műfaj sokszínűségét kívánják 
bemutatni.

PROGRAMOK:
Február 7. csütörtök:
15:30 Kiállítás megnyitó – Szemák 
Zsuzsa grafikus- és festőművész, 
Muhi Sándor grafikusművész és Nyiri 
Zoltán festőművész szatmárnémeti 
képzőművészek kiállítása, helyszín: 
Nagyszínház, nézőtéri társalgó
A kiállítás március 17-ig látogatható 
a nagyszínház előadásai alatt.
19:00 Burundanga, avagy a maszk, 
a baszk meg a cucc, helyszín: 
Játékszín
„Honnan kellett volna tudnom? Manel 
egy irodában dolgozik, számítógé-
peket javít, az anyja egy asszony-
kórusban énekel, ő szombatonként 

teremfocizik, szerinted ilyen egy ter-
rorista élete?” Jordi Garcelan kor-
társ katalán drámaíró legismertebb 
drámája, a többszörösen díjazott A 
Grönholm-módszer nemzetközi si-
kere mellett az elmúlt években több 
magyar és román nyelvű színház re-
pertoárjában is feltűnt.
A Szatmárnémeti Északi Színház Ha-
rag György társulatának és a temes-
vári Csiky Gergely Állami Magyar 
Színház közös produkciója.
Február 8. péntek:
14:00 és 19:00: A Dzsungel köny-
ve, helyszín: Nagyszínház
A történet Maugliról szól, akit em-
bergyermek létére a farkasok ne-
velnek fel a dzsungelben. Az utóbbi 
két évtized legsikeresebb magyar 
musicaljének szövegét Rudyard Kip-
ling azonos nevű regénye alapján 
Békés Pál, zenéjét Dés László, dal-
szövegeit pedig Geszti Péter írta. A 
számos színházban bemutatott mű 
felhőtlen szórakozást ígér minden 
korosztálynak.
19:00 A szatmárnémeti Dinu Lipatti 
filharmónia kamarakoncertje, hely-
szín: Kamaraszínház
Közreműködik: Fátyol Rudolf 

hegedűművész, a Dinu Lipatti fil-
harmónia igazgatója, valamint a 
szatmárnémeti Dinu Lipatti Filhar-
mónia FOURever vonósnégyese (Ko-
vács P. Emőke elsőhegedű, Mihalcea 
Mija Alina másodhegedű, Budean 
Mihály Dávid brácsa, Cătună Dan 
gordonka).
A Szatmárnémeti Északi Szín-
ház Harag György társulatának 
vendégjátéka.
19:30 Tizenöt próbálkozás a színé-
szetre, helyszín: Játékszín
Istenem, add, hogy hirtelen tapsrend 
legyen, felvegyem a gázsit, és haza-
menjek! Nem tudom a szövegem, 
nem emlékszem a mozdulataimra, 
nincs hangom. Miért jöttek el ma a 
nézők? Meg tudja ezt nekem valaki 
magyarázni? 
Hatházi András és Tom Dugdale elő-
adása a színész tudathasadásos álla-
potáról – estéről estére szüntelenül 
hazudunk és igazat mondunk.
A Szatmárnémeti Északi Szín-
ház Harag György társulatának 
vendégjátéka.
Február 9. szombat:
16:00 Szatmár irodalomtörté-
nete és kortárs szatmári költők 

bemutatkozása, helyszín: Nagyszín-
ház, nézőtéri társalgó
A program ingyenes, regisztrációs je-
gyek igényelhetők korlátozott szám-
ban, a színház jegypénztárában!
Ahogy minden évben, idén is tarto-
gat programot a fesztivál az iroda-
lom kedvelőinek. Kereskényi Sándor 
és Végh Balázs Béla irodalomtörténé-
szek mutatják be egy irodalmi est ke-
retében Szatmár irodalomtörténetét. 
Vendégeink lesznek kortárs szatmá-
ri költők is, akik köteteik részleteivel 
színesítik majd az eseményt.
19:00 Tévedések vígjátéka, hely-
szín: Nagyszínház
A Tévedések vígjátéka a szerepcse-
rék, laktévesztések lehetőségeit fer-
geteges dramaturgiával kidolgozó 
korai Shakespeare-darab. Ezt a szín-
művet állította színpadra Bocsárdi 
László kétszeres UNITER - és Jászai-
díjas rendező a szatmárnémeti Harag 
György Társulat művészeivel.
A Szatmárnémeti Északi Szín-
ház Harag György társulatának 
vendégjátéka.
A Határtalan Napok részletes 
programját itt találja meg: 
www.mnsz.hu

2019. február 1., péntek
DENIZ koncert - Kazincbarcika 
65. 
Helyszín: Kazincbarcika, 
Don Bosco Sportközpont, Szent 
Erzsébet u. 2. 
Időpont: 20 óra. 

2019. február 2., szombat
Vámos-Toros Nap  
Helyszín: Sajóvámos, 
Szőke kastély előtti tér
Időpont: 6 óra. 
Sajóvámos Község 
Önkormányzata az idén 
is arra a nemes feladatra 
vállalkozik, hogy megdönti saját 
kolbásztöltés eddigi rekordját, 
ami 853 m. Az idén 2019 méter 

egybefüggő kolbász töltésére 
vállalkozunk! 
Sztárvendég: P-Mobil. 

2019. február 2., szombat 
RETRO Jelmezbál Hangony
Helyszín: Hangonyi Kultúrház
Belépés csak jelmezben!
Jegyár: 1.000 Ft
Jegyek csak elővételben 
kaphatóak a könyvtárban 
Vargáné Pusztai Kittinél 
és a Fűzfa Presszóban.

2019. február 9., szombat  
12:00-20:00
Vár a farsang, farsangi forgatag 
a Szépasszony völgyben
A vigasság idején Eger 
történetéből idézünk fel 
élményeket, legújabb 
borainkkal és �nom étkeinkkel, 
jelmezversennyel
és farsangi meglepetéssel, 
valamint egy korabeli vársétával 
várjuk az érdeklődőket.
Részletes  program és regisztráció 
a visiteger.com
és az egribornegyed.hu 
weboldalakon és a 
https://www.facebook.com/
egribornegyed/ oldalon. 

2019. február 10., vasárnap 
07:00 - 14:00 
Régiség és Kézműves Vásár
Ózdon, a Városház téren 
Elérhetőség: Buth Zoltán
06-20/945-7138
e-mail: regisegvasarozd48@
gmail.com
Facebook:
Régiség és Kézművesvásár - Ózd

2019. február 10., vasárnap 
11:00 - 15:00 
V. Télűző Ostorcsergetés
Ózd, Nagyparkoló
Szeretettel várunk mindenkit!
Űzzük el a telet!
Barátainkkal közösen 
megszervezzük idén is 
a Télűző ostorcsergetést!
- Viseletbe öltözött jányok 
- asszonyok - legények- 
fér�ak várják szeretettel az 
érdeklődőket!

- Lesz muzsika,betyár virtus, rózsa 
fánk, forralt bor és tea.
- A Régiségvásárban vásár�át 
vehet mindenki!
- A jó hangulatról az ÓZDI 
NÉPTÁNC EGYESÜLET is 
gondoskodik!

2019. február 13., szerda 
19:00 
Ózdi Művelődési Intézmények 
Olvasó
Életed �lmje Kovács András 
Péter önálló estje, vendég: 
Ráskó Eszter 

2019. február 15., péntek 
17. óra
Digitális Erőmű
 - XVIII. Nemzetközti Magyar 
Fotószalon felvidéki 
kiállítássorozatának ózdi 
tárlata  

2019. február 16. ,szombat
Jótékonysági est a Digitális 
Erőműben
A Forum Hungaricum
Nonpro�t Kft. szeretettel 
meghívja Önt Jótékonysági 
Estjére, mellyel az
ÓMI Természetjárók Körét, 
a Meteor Lövészklubot 
és az Ózdi Teknőc Futó Klubot 
támogatjuk!

Programok:
18:30 – Kapunyitás
19:15 – Nyitótánc 
(Besenyei Lilla és Schulcz Gergő)
20:00 – Vendégek köszöntése 
(Az est fővédnöke: Riz Gábor, 
országgyűlési képviselő)
20:10 – Vacsora
21:00 – TRIÁSZ (Sipos Peti, 
Kálmán Gyuri, Jankai Béla)
22:00 – Soulful partyzenekar
Belépőjegy: elővételben 7800 
Ft, a helyszínen 8800 Ft.
Támogatói jegy: 5000 Ft
A jegyár vacsorát tartalmaz!
Jegyrendelés: 06-20/483-2990; 
06-30/609-8187
Jegyelővétel: Digitális Erőmű

Tisztelt Olvasóink!
A MIKOR és HOL rovat heti rendszerességgel fogja tájékoztatni Önöket az Ózdon és környé-
kén megrendezésre kerülő programokról, eseményekről. Ehhez várjuk a non-pro�t szerveze-
tek, művelődési házak, sport egyesületek, alapítványok, stb. jelentkezését. Amennyiben a jö-
vőben szeretnék tájékoztatni Olvasóinkat a megrendezésre kerülő eseményekről, kérjük hogy 
rövid, de minden lényeges információt tartalmazó levelüket - akár heti rendszerességgel is - az  
ozd@szuperinfo.hu e-mail címre küldjék el! 
(A programok megjelentetése ingyenes.)

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

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

Nyitva: H–P 8:00–17:00,  
Szo 8:00–12:00
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SZEMÜVEGHITEL 
          CSAK NÁLUNK!

Prémium multifokális lencse 40% 
      Egyfókuszú lencse        30% 
            Szemüvegkeret     20% 
    kedvezménnyel 
kapható!

Mert a látása 
mindennél többet ér!

Ózd, Árpád 
vezér út 29.CINEMA ÓZD

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

Minőségi használt ruha 
nagyker áron

Ózd, Bolyki főút 67.
(Újváros tér, COOP ABC

épületében)

TÉLI ÁRU ÉRKEZIK

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

FEBRUÁR 7ÉN, 
CSÜTÖRTÖKÖN

SZERDÁN KIPAKOLÁS!

JÖN! JÖN! JÖN! 
Welt�eister

Valentin-nap
Legszebb, legmaradandóbb 

ajándék: 
ARANY, EZÜST ÉKSZEREK, 

NŐI-FÉRFI KARÓRÁK
nagy választékban, kedvező áron!

Szakács, 
recepciós, 

online 
marketinges
munkatársat keres

teljes munkaidőben
 a szilvásváradi 

La Contessa 
Kastélyhotel. 

H H H H

Fényképes önéletrajzot 
az info@lacontessa.hu

e-mail címre várjuk.

Tel.: 06-30/415-2428

Lengyel 
SZÉN 

(6500 kcal, 
7%  hamutartalom)  

folyamatosan kapható! 

Szerelt kémények gyártása 
ÉMI engedéllyel

Minőségi szerelt kémények 
és béléscsövek, 

vegyestüzeléshez.
2 év

garanciával

FA ÉS SZÉN TÜZELÉSŰ 
KAZÁNOK, VÍZTERES 
KANDALLÓK

TAVALYI
ÁRAK!

Mezőkövesd, Sándor u. 19.
Tel.: 06-30/911-6627 www.tjk.hu

DUGULÁS-
    ELHÁRÍTÁS!

06-30-368-0115

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

Arló, Ady E. út 61. Ózd, Vasvár út 31.
Tel.: 06-30/489-7227
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508395
508274
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507885

507889

507896
507987


