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

510382

DUGULÁS-
    ELHÁRÍTÁS!

06-30-368-0115

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

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

Dr. Kiss Miklós 
ny. magán állatorvos 
Dédestapolcsány, Petôfi út 14. 

 Tel.: 06-48/340-185, 06-30/682-0051
értesíti a tisztelt állattartókat,

hogy beteg állat bejelentése és védőoltások időpontjának 
egyeztetése minden nap 8-18 óra között történik.

 Veszettség elleni védőoltás, féregtelenítéssel együtt 
4.200.-Ft, 

 chip oltási könyvvel együtt 4.500.-Ft-ba kerül
az állat tartási helyén, munkaszüneti napokon is.

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

       2. Interspar 
               Tel.: 70/949-7698

JÁZMIN
Használtruha kereskedés
Ózd, Vasvár út 37.

(a Fogtechnika alatt, a volt NOVA ABC helyén)
Nyitva: hétfő-péntek 8-17, szombat 8-13

Akció!
50% KEDVEZMÉNY 

MINDEN 
TERMÉKBŐL

2019. 02. 18-tól, amíg a készlet tart!

Munkatársakat keresünk 
németországi munkahelyre

CSÔSZERELÔ 
(betanított is) és 

LÁNGHEGESZTÔ 
szakmákban.

Fizetés Ft és Euro alapú.

Tel.: 06-20/988-5990
Favorit Kft.

06-70/409-6975
Nyitva: 

H-P.  
08:00-17:00 

Szo.  
08:00-12:00

Bankkàrtyàs fizetési lehetőség
széles vàlasztékàval vàrjuk kedves régi és új vàsàrlóinkat.

Szafi free és Szafi reform termékek
Dia-wellness termékek
Gluténmentes termékek
Natúr kozmetikumok
Termelői mézek
KicsiKacsahàz termékek
Ömlesztett és filteres gyógynövényteàk 
Tàplàlékkiegészítők

Ózd,  
Bolyki 

főút 20.
06-70-610-1370

ÜZLETVEZETÔT
ELADÓT

Kiemelt bérezés, rugalmas munkaidô.
Jelentkezni önéletrajzzal 

személyesen az üzletben lehet.

GPS navigációk, notebookok,
új és használt telefonok, tartozékok, 
kiegészítők, mobiltelefon javítás.
Cím: Ózd, Gyöngy üzletház 1. emelet
Tel.: 06-48/570-107

webshop: www.bazismobil.hu
Tekintse meg webshopunk kínálatát is!

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   Minden ami elektromos

        javítás, hétvégén is!

VILLANYSZERELÉS!

Tel.: 06-20/439-4196,
06-30/508-7266

510462

510369

510425

510379

510387

510932
510930

510386

510385
511347

511041

510931
511348

511126
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Lapzárta: 
kedd 12 óra

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

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

www.gamax.hu

Új, magasabb BÉR rendszer!
Hol? az ABB-ben!

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

+ jelenléti bónusz + minőségi bónusz + teljesítmény bónusz

Emelt Cafetéria: + 4. hónaptól emelkedik

Lehetőségek az ABB-ben!
+ belső pályázati lehetőségek + műszakvezetővé válás

+ sorvezetővé válás + ABB saját állományba kerülési lehetőség

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

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

Közel kétezer diák élvezte a színház ifjúsági programjait 
az évad első felében!

Tavaly közel 2100 di- ■
ákhoz jutottak el ifjúsá-
gi programjaink, idei 
évadunk feléhez érve a 
tantermi és beavató elő-
adásaink pedig már 
most megközelítik ezt a 
számot.

A 2012/2013-as évad óta a Miskol-
ci Nemzeti Színház minden évben 
szervez a megye oktatási intézmé-
nyeibe olyan előadásokat, melyek 
az ifjúságot célozzák. Színházi ne-
velési programunk azonban több 
évtizedes múltra tekint vissza: már 
a kilencvenes években is fontos 
része volt az évadok műsortervé-
nek. A felújított Játékszín – ami 
akkoriban a Theat-Room nevet vi-
selte – az Antigoné beavató elő-
adásával nyílt meg. Ezt követte 
három évadon át egy-egy új bemu-
tató (Hamlet, Csongor és Tünde, 
A szecsuáni jólélek), melyek után 
a diákok szintén beszélgethettek 
az alkotókkal.
Seres Ildikó színművésznő – aki 
végzett drámapedagógus is – idén 
vette át a program művészeti ve-
zetését. – Színházi nevelési prog-
ramunk nagy reneszánsza a jelen-
legi színházvezetés szándékának 
és az erre irányuló pályázatoknak 

köszönhető. A „Színház és Tudás” 
(SZI-TU) és a „Színház és Világ” 
(SZI-VI) című komplex színházi 
nevelési programoknak hála, má-
ra kiváló együttműködés alakult 
ki a város iskoláival – mondja Se-
res Ildikó.
A 2017/2018-as évadban 15 in-
tézménybe jutottak el beavató és 
tantermi előadásaink. Összesen 
2085 fő vett részt a programokon, 
melyek között szerepeltek tánc-
beavató előadások, nyílt próbák, 
érzékenyített és tantermi előadá-
sok. Idén az Édes Anna és a Három 
nővér megtekintése előtt és után 
beszélgetnek színészeink a tanu-
lókkal a darab tartalmáról, és ar-
ról, miért is fontos a színház mint 
élő műfaj.
Az ifjúsági programok legnépsze-
rűbb elemei az úgynevezett tan-
termi előadások. A színházi szak-
ma, a pedagógusok és a közönség 

egyaránt hitet tesznek a műfaj ki-
vételes fontossága mellett.
Az elmúlt évek miskolci tantermi 
előadásai a Cyber Cyrano, a Kövek, 
a Csendes Óceán, a Szociopoly, va-
lamint a Pirézek voltak. Idei új be-
mutatónk a Szőcs Artur rendezte 
Pályaválasztás című darab, mely-
nek szereplője Somhegyi György. 
Évek óta nagy sikerrel fut a Klamm 
háborúja is – Fandl Ferenc szín-
művész rendezésében és előadá-
sában –, amely már túl van az 50. 
előadáson. A történet egy para-
noiás tanár és egy osztály külö-
nös háborújának történetét tárja 
a diákok szeme elé.
Fandl Ferenc arra akart rávilágítani 
az előadás során, hogy milyen fon-
tos az egymás közti kapcsolatok 
építése, ápolása, az egymásra való 
odafigyelés, az empátia, a toleran-
cia az életünkben. Nem csak egy-
más közt, hanem a pedagógusok 

irányába is.
– Nagy öröm számunkra, hogy 
mindkét futó produkcióra óriási 
az érdeklődés, idén 18 iskolába volt 
lehetőségünk eljutni. A tantermi 
előadások általában a középiskolás 
korosztályt foglalkoztató témákat, 
problémákat feszegetik: kiközösí-
tés, bántalmazás, bizonytalan jö-
vőkép, stabil családi háttér hiánya, 
kommunikációs problémák. Mind-
emellett az aktuális társadalmi fe-
szültségekre is reagálnak – teszi 
hozzá Seres Ildikó.
Somhegyi György a Pályaválasztás 
című előadást viszi el a borsodi in-
tézményekbe, ahol a diákok előtt 
álló komoly döntésről beszélget 
több száz tanulóval a foglalkozások 
során. A színművész tapasztalata, 
hogy a fiatalok nagyon gyakran 

kérdeznek vissza, érdeklődnek az 
előadás alatt. Elindul közöttük egy 
diskurzus arról, amin mindannyian 
átestek vagy át fognak esni, és ez 
rendkívül fontos ennél a tantermi 
produkciónál.
A diákoknak szóló produkciók mel-
lett a színház lehetőséget biztosít 
iskolai csoportoknak színházbe-
járásra, ahol megismerkednek a 
színház történetével, valamint a 
kulisszák mögé is beleshetnek. Cé-
lunk, hogy a miskolciak közelebb 
érezzék magukat a színházhoz, és 
beleláthassanak a színház különle-
ges világába. Tavaly 27 alkalommal 
több mint 720 fő vett részt szín-
házbejáráson, idén pedig az évad 
kezdetétől általában heti két alka-
lommal érkeznek teátrumunkba 
osztályok, diákcsoportok.

508888
510936

508304

509629
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Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a
NYITVA: h.-p.: 8-17, sz.: 8-13

Jázmin turi
Ózd, József Attila u. 13., 

a Könyvtárral szemben

február 18-tól amíg a készlet tart!

kedvezmény 
minden termékből

30%
AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!

GUMI-
SZERELŐ

(akár tapasztalat nélkül is, 
ingyenes betanítással)
Németország legnagyobb 
gumiszerelő hálózatához 

keresünk GUMISZERELŐKET
a tavaszi szezonra
(március-május). 

Pályakezdő jelentkezőket is
 várunk, a kiutazást 

megelőzően 2 napos oktatás
és betanulás Miskolcon
 ingyenesen biztosított! 

Német nyelvtudás nem feltétel! 
Telefon: 46/509-776

01320@personal.hrszoftver.hu 
Personal Partner Kft.

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!

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.huIránytű az életünkben
Az asztrológia sokak által 
vitatott tudomány, pedig az 
emberiség legősibb tudás-
tárában fellelhető ismeretek 
egyike.  Eme tudomány  
alapja a naprendszer 
bolygómozgásai-
nak megfigyelésén 
alapuló hatások 
tapasztalati értel-
mezése az ember 
életére, jellemére.   

A Nap és a többi boly-
gó különböző jegyhelyzete  
(Kos, Bika, stb.) segítségé-
vel  lehet jellemrajzot, ka-
rakterisztikát készíteni , ami 
a személyiségelemző aszt-
rológia területe és sikeresen 
használható önismereti és 
önfejlesztő eszközként.   

Az asztrológia legvita-
tottabb területe, jövőbeli 
események előrejelzése, 
amelyet felületes ismeretek 
miatt jóslásnak gondolnak,  
és ebből adódóan elutasíta-
nak sokan.  A jövőt mindig 
a jelen döntései alakítják, 
ezért nem determinált, vi-
szont a bolygómozgások 
pontos, fokok szerinti egy-
másra hatásai jól értelmez-

hető tendenciákat mutatnak 
arra vonatkozóan, hogy mi-
lyen életterületen (család, 
munka, párkapcsolat, stb.) 

és milyen jelleggel (támo-
gató, fékező) követ-

keznek be ezek a 
hatások az életünk-
ben. Az asztrológi-
ai előrejelzés alap-

ját a bolygók fizikai 
mozgásai és szimbo-

likus jelentéstartalmának 
kombinációja képezi. Ezzel 
a módszerrel lehet szoláris 
(éves) horoszkópot készíte-
ni, amely segít abban, hogy 
láthassuk, az egy évre előre 
eltervezett feladataink me-
lyike fog megvalósulni aka-
dálymentesen vagy nehéz-
ségek árán.  

Összefoglalva, az  aszt-
rológia nem  csillag-jóslás, 
hanem egy olyan megala-
pozott rendszer, mellyel  
életünk lehetőségeit tisztáb-
ban láthatjuk, döntéseinket 
könnyebben  meghozhatjuk  
és kapcsolatainkat  jobban 
megérthetjük. 

Érsek-P. Ildikó
asztrológus

510427
510906

510390

510383

Tápra, terményre, zöldségre 
vagy talán gyümölcsre 
van szüksége?
• Búza, Kukorica 6800 Ft/q
• Kutya táp  140 Ft/kg 

(20 kg/zsák)
 • Tojó táp 180 Ft/kg 
 (20 kg/zsák)
Zöldség:
• Burgonya (Bellarosa) 160 Ft/kg 

(15 kg/zsák)
• Burgonya (Agria) 150 Ft/kg

 (15 kg/zsák) 
• Vöröshagyma 290 Ft/kg

 (10 kg/zsák) 
• Brokkoli 1100 Ft/kg 
• Cukkini  1050 Ft/kg
• Fejeskáposzta  270 Ft/kg
• Fokhagyma  1350 Ft/kg
• Karalábé  350 Ft/kg
• Karfiol  680 Ft/kg
• Kelkáposzta  420 Ft/kg
• Lilahagyma  350 Ft/kg
• Vöröskáposzta  280 Ft/kg
• Petr. gyökér 1260 Ft/kg

• Sárgarépa 280 Ft/kg
• Zeller 490 Ft/kg

Primőr
• Fejes saláta 280 Ft/db
• Hegyes erős 
     zöldpaprika 130 Ft/db
• Jégcsapretek: 
 420 Ft/kg
• Kápia paprika 
 1050 Ft/kg
• Kígyóuborka 770 Ft/kg
• Paradicsom 770 Ft/kg
• Tv paprika 1120 Ft/kg

Gyümölcs
• Alma 180 Ft/kg
• Banán 490 Ft/kg
• Citrom 600 Ft/kg
• Gyömbér 1400 Ft/kg
• Mandarin 420 Ft/kg

Hívjon bizalommal! Egyedi zöldség-, gyümölcs-, 
táp- és terményigényt felveszek!

Széplaky László Zoltán - Tel.:  +36308588948

Ingyenes 
házhozszállítás 

Minimum rendelés 
3000 Ft, 

Ózd 20 km-es 
körzetében 

előzetes telefonos 
egyeztetetés alapján 
történik a kiszállítás.

Tanyasi kacsa, liba eladó!

507995
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h á z - ,  h á z r é s z  e l a d á s

Családi ház eladó Kistóban. Kétszin-
tes, rendezett, összkomfortos vagy 
csere. Érd: 06-30/427-9522

Családi ház, igényesen rendezett, 
Szenna legszebb helyén a Damjanich 
úton, 3+1 nappali szoba, garázs, tel-
jesen felkerített kerttel, udvarral, 
terasszal, 2 pincével, gáz+vegyes 
tüzeléssel eladó. Érd: 06-48/474-
520, 06-70/392-8531

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

l a k á s e l a d á s

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

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

2+2 félszobás lakás eladó az Újvá-
ros téren hőszigetelt nyílászárókkal, 
egyedi konyhával. Érd: 06-30/9585-
445, 06-30/316-6793

a l b é r l e t e t  k í n á l

kiadó a belvárosban 1 szobás lakás 
fiatal, nappal dolgozó, leinformálható 
hölgynek. Érd: 06-20/235-1915

nagyszobás garzonlakás kiadó 
egyedülálló, dolgozó hölgy vagy úr 
részére. Érd: 06-30/885-4136

a l b é r l e t e t  k e r e s

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

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 kétszin-
tes családi ház, 150m2-es vállalko-
zásra is alkalmas csarnokkal 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

eladó méhészkedésre is alkalmas 
zárt kert házzal, gyümölcsfákkal. 
Érd: 06-70/2727-049

j á r m ű

veszünk! Készpénzes használtautó 
felvásárlás a Suzuki Kaisernél. Akár 
hitellel terhelt autóját is megvásárol-
juk. Előzetes információ, és időpont 
egyeztetés: 30/374-8854. 

suzuki Vitara 1.6 GLX All-Grip 4WD 
(Automata) 2015-ös évjárat, megkí-
mélt állapot, kapcsolható összkerék, 
bőr belső, fűthető ülés, multifunkciós 
kormánykerék, fedélzeti komputer, 
kormányváltó, tolatóradar, tolató-
kamera, fékaszisztens, tempomat, 
kulcs nélküli indítás. Irányár 
4.499.999,- hitel, autóbeszámítás 
lehetséges! Tel.: 06-30/374-8854

Chevrolet Aveo 1.2 2008-as évjá-
rat, keveset futott, klímás, szervo-
kormány, elektromos ablak. Irány-
ár 899.999,- hitel, autóbeszámítás 
lehetséges! Tel.: 06-30/374-8854

volkswagen Transporter T5 mikro-
busz 2.0 CR TDI 2014-es évjárat, 9 
személyes, kitűnő állapot, kétolda-
li tolóajtó, manuális klíma, fedélze-
ti komputer, színezett üveg, szervo-
kormány. Irányár 4.899.000,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Tel.: 
06-30/374-8854 

saab 9-5 2.0 BioPower Linear 
Követségi Autó 2008-as évjárat, 
megkímélt állapot, valós kilométer, 
digitális kétzónás klíma, bőr bel-
ső, faberakás, fűthető ülés, közép-
ső kartámasz, hűthető kesztyűtar-
tó, multifunkciós kormánykerék, 
tempomat, tolatóradar, szervokor-
mány. Irányár 1.890.000,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Tel.: 
06-30/374-8854

mitsubishi Colt 1,1 Elegance, 2013-
as évjárat, szép állapot. Manuális klí-
ma, fűthető ülések, ülésmagasság 
állítás, légzsák, fedélzeti komputer, 
szervokormány, ködlámpa, elektro-
mos ablak elöl, elektromos tükör. 
Irányár 1.499.900,- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Tel.: 06-30/374-
8854

toyota Auris 1.33 Active Comfort 
2015-ös évjárat, újszerű álla-
pot, digitális klíma, középső kartá-
masz, multifunkciós kormányke-
rék, fedélzeti komputer, szervokor-
mány, elektromos ablak elöl, fűthe-
tő tükör. Irányár 3.349.000,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Tel.: 
06-30/374-8854

suzuki Vitara 1.6 GLX Limited 
2018-as évjárat, újszerű, bőr bel-
ső, elektromos ablak, fűthető ülés, 
multifunkciós kormánykerék, állít-
ható kormány, fedélzeti komputer, 
navigáció, tolatókamera, tolatóradar, 
parkolóradar, ESP, EBD, ARD, gumi-
nyomás ellenőrző rendszer, riasztó, 
tempomat, kulcsnélküli indítás, LED 
fényszóró. Irányár 4.999.999,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Tel.: 
06-30/374-8854 

toyota Avensis 1.8 2003-as évjá-
rat, normál állapot, automata klíma, 
középső kartámasz, multifunkciós 
kormánykerék, fedélzeti kompu-
ter, ködlámpa, elektromos abla-
kok, elektromos tükör, szervokor-
mány. Irányár 1.249.000,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Tel.: 
06-30/374-8854

nissan Leaf Visia 30kWh (Automa-
ta) 2017-es évjárat, elektromos autó! 
Megkímélt állapot, keveset futott, 
fokozatmentes automata sebes-
ségváltó, állítható utasülések, fűt-
hető ülés, fűthető kormány, közép-
ső kartámasz, légzsák, állítható kor-
mány, fedélzeti komputer, tolatóra-
dar, kulcsnélküli indítás, ködlámpa, 
elektromos ablak, elektromos tükör, 
fűthető tükör, színezett üveg. Irány-
ár 6.799.000,- hitel, autóbeszámítás 
lehetséges! Tel.: 06-30/374-8854

skoda Octavia 1.6 Ambiente 2006-
os évjárat, normál állapot, Magyar-
országon újonnan üzembe helyezett, 
klíma, ködlámpa, légzsák, kormány 
magasság állítás, ülés magasság állí-
tás, fedélzeti komputer, elektromos 
ablak elöl, szervokormány. Irányár 
1.449.999,- hitel, autóbeszámítás 
lehetséges! Tel.: 06-30/374-8854

Ford Ranger 3.0 4x4 XLT Limited 
(Automata) 2011-es évjárat, meg-
kímélt állapot, manuális klíma, bőr 
belső, fűthető ülés, fedélzeti kompu-
ter, ködlámpa, elektromos ablakok, 
elektromos tükör, színezett üveg, 
vonóhorog, szervokormány. Irányár 
3.499.000,- hitel, autóbeszámítás 
lehetséges! Tel.: 06-30/374-8854

Citroen C5 1.6 e-HDi Prestige 2013-
as évjárat, digitális kétzónás klí-
ma, szekvenciális váltó, navigáció, 
multifunkciós kormánykerék, közép-
ső kartámasz, légzsák, fedélzeti 
komputer, kormányváltó, tolatóradar, 
szervokormány, tempomat, elektro-
mosan behajló külső tükör, ködlám-
pa, esőszenzor, elektromos tükör, 
színezett üveg. Irányár 2.189.000,- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Tel.: 06-30/374-8854

opel Astra H 1.4 Cosmo 2008-
as évjárat. Megkímélt állapot, 
kevés kilométer! Manuális klíma, 
multifunkciós kormánykerék, lég-
zsák, esőszenzor, elektromos ablak 
elöl, elektromos tükör, könnyűfém 
felni, szervokormány, tempomat. 
Irányár 1.489.000,- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Tel.: 06-30/374-
8854

toyota Aygo 1.0 (Automata) 2006-
os évjárat, friss műszaki, megkí-
mélt állapot, kevés kilométer, klíma, 
elektromos ablak, elektromos tükör, 
szervokormány. Irányár 1.289.000,- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Tel.: 06-30/374-8854

mitsubishi L200 Pick Up 2.5 TD DC 
Invite 2009-es évjárat, normál álla-
pot, ülésmagasság állítás, középső 
kartámasz, légzsák, állítható kor-
mány, ködlámpa, elektromos ablak, 
elektromos tükör, könnyűfém felni, 
színezett üveg, vonóhorog, szervo-
kormány. Irányár 2.999.000,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Tel.: 
06-30/374-8854

mitsubishi L200 Pick Up 2.5 TD 
DC Intense Plus (Automata) 2007-
es évjárat, kitűnő állapot, automata 
klíma, bőr belső, fűthető ülés, fedél-
zeti komputer, ködlámpa, elektromos 
ablakok, elektromos tükör, könnyű-
fém felni, színezett üveg, vonóhorog, 
érintőkijelző. Irányár 2.699.000,- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Tel.: 06-30/374-8854

volkswagen Caddy 1.9 PD TDI 
2008-as évjárat. Egyoldali tolóaj-
tó, térelválasztó, állítható kormány, 
fedélzeti komputer, szervokor-
mány, ködlámpa, vonóhorog. Irány-
ár 1.480.000,- hitel, autóbeszámítás 
lehetséges! Tel.: 06-30/374-8854

volkswagen Caddy Maxi 1.9 PD 
TDI 2008-as évjárat, rádiós mag-
nó, térelválasztó, ülésmagasság 
állítás, állítható kormány, fedélzeti 
komputer, szervokormány, ködlám-
pa, vonóhorog. Irányár 1.780.000,- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Tel.: 06-30/374-8854

opel Astra G 1.2 16V Club 2003-as 
évjárat. Egy gazdás, megkímélt, szép 
állapot, szervizkönyv, manuális klí-
ma, légzsák, szervokormány, riasz-
tó, rádiós magnó. Irányár 699.999,- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Tel.: 06-30/374-8854

toyota RAV4 2.0 (Automata) 1999-
es évjárat. Friss műszaki, egy gaz-
dás, végig vezetett szervizkönyv, 
korát meghazudtoló állapot, manu-
ális klíma, automata váltó, állandó 
4x4 hajtás, állítható hátsó ülések, 
légzsák, állítható kormány, pótke-
rék, ködlámpa, elektromos ablak, 
elektromos tükör, vonóhorog, szer-
vokormány. Irányár 1.099.000,- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Tel.: 06-30/374-8854

Peugeot 206 SW 1.4 HDi Urban Pack 
2007-es évjárat, megkímélt állapot, 
légzsák, állítható kormány, ködlám-
pa, elektromos ablak elöl, színezett 
üveg, tolatóradar, szervokormány. 
Irányár 749.000,- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Tel.: 06-30/374-
8854

eladó Astra F 1.4-es, sárga, 1995-
ös, kedvező áron. Érd: 06-20/910-
7742

eladó IVECO DAILY 3,5 tonnás, leg-
hosszabb legmagasabb, szimpla 
kerekes, forgalmival, lejárt műsza-
kival, motorhibásan, 2000-es évjá-
ratú. Ár: 220E Ft. Érd: 06-20/330-
5040

kia Ceed kombi 1.6 CRDI 2009-es, 
friss műszakival eladó. Autóbeszá-
mítás lehetséges! Érd: 06-70/600-
3330

j á r m ű k e r e s é s

58 éves, kanüllel szondán át táp-
lálkozó, daganatos, egyedül élő 
rokkant nyugdíjas férfi vagyok. 
Életvitelemhez szükségem lenne 
egy alacsony fogyasztású, mini-
mum 1 év műszakival rendelke-
ző autóra (maximum 1.3 Suzuki-
ra). Érd: 06-20/552-1350 Köszö-
nöm a segítséget! 

autót vásárolok 1 MFt-ig. Érd: 
06-70/532-2021

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 műtárgybe-
csüs magas áron vásárol régi-
séget, bútort, festményt, porce-
lánt, ezüsttárgyakat, hagyatékot. 
Érd: 06-46/348-436, 06-20/388-
7997

Apró

Hálás szívvel 
mondok köszönetet 
mindazoknak, akik 

JUHÁSZ 
GYULA

temetésén megjelentek, 
sírjára virágot helyeztek,
fájdalmamban osztoztak.

Felesége Évike

510864

Ezernyi emlék, mely 
nyomot hagyott bennünk,

Sok millió szó, melyet 
felidézve könnyes lesz szemünk.

Csillagnyi mosoly, melyet 
szereztél nekünk,

Köszönjük, hogy voltál nekünk!

 Szeretettel emlékezünk

GYETVAI 
ZOLTÁN

halálának 9. évfordulóján. 
Szerető 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.

510870
508497
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magángyűjtő vásárol: hagyatékot, 
bútort, könyvet, kitüntetést, rádiót, 
veteránjárművet. Bármi érdekelhet! 
06-30/912-9916

régi vásznakat (zsák, méter 
stb.), kázsmér kendőt, zománco-
zott babakádat, fateknőt, hímzett 
falvédőt, dunnát vásárolok. Érd: 
06-20/428-3455

vásárolok készpénzért régi bútoro-
kat, dunnát, párnát, házi szőtteseket, 
zsákot, népviseleti ruhákat, hagyaté-
kot. Érd: 06-70/217-3347

á l l a t

terményen nevelt 200 kg-os hízók 
akár hasítva is eladó. Szállítás meg-
oldható. Érd: 06-70/371-7568

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

t ű z i F a  e l a d á s

konyhakész tűzifa erdészettől 
ömlesztve 345×215×83 (6 m3) raktér-
ben. Részletek és árak: 06-30/964-
9571 AA5947746

tűzifa eladó erdei m3-ben, méter-
fa, gallyfa (tekézve, mázsára is). Érd: 
06-30/248-7043 AA5994377

e g y é b  e l a d á s

eladó szekrénysor, ágy, asztalok, 
székek, fotelek és hagyaték. Érd: 
06-30/952-3641

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

használt szekrénysorok, heverők, 
fotelek, asztalok, sarokülők, tárcsás 
mosógép, lámpák, egyebek eladók. 
Érd: 06-30/620-1474

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

körbálás lucerna és széna eladó. 
Érd: 06-30/834-7696

saját termelésű, kiváló minőségű 
búza, kukorica eladó 6.500Ft/mázsa. 
Érd: 06-70/285-8801

e g y é b  k e r e s é s

gyűjtő keres! Régi matchboxokat, 
játékokat, távirányítós autókat, 
lemezjátékokat és autókat, pedá-
los moszkvicsot. Érd: 06-70/418-
2086

képregényt, diafilmet, diavetítőt, 
lemezjátékokat, régi társasjátéko-
kat, sci-fi, fantasy könyveket felvá-
sárolok! Érd: 06-30/336-2245

személy-és teherautóját, hul-
ladék-vasát, rossz akumulátorát 
megvásárolnám. Házhoz megyek. 
Érd: 06-30/421-5872

személyautókat és vashulladékot 
vásárolok. Érd: 06-70/555-1262

vásárolok bakelit hanglemezeket. 
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 anya-
gok szakszerű hegesztését vállalom! 
Érd: 06-30/249-6394

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

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 teherau-
tóval, rakodással. Berki Viktor 
06703619566 www.ozdifuvaros.
eu

lakások belső felújítását vállalom: 
burkolás, csempézés, glettelés, fes-
tés és mázolás, valamint PVC, sző-
nyeg, laminált padlók és egyéb 
munkák szakszerű elvégzése. Érd: 
30/502-1217

redőnyszerelés-javítás, gipsz-
karton 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 javítása, 
villanyszerelés, hétvégén is. Érd: 
06-30/895-8467

veszélyes fa kivágása, metszé-
se, valamint darabolás, hasogatás, 
berakás, fűvágás, kertápolás. Érd: 
06-70/587-8880

m u n k a h e l y e t  k í n á l

állásajánlat! Férfi eladót keresek 
ózdi üzletembe heti 3-4 napra (nyug-
díjas jelentkezése is lehetséges). Érd: 
06-30/268-5552 Ózdi Takarmány-
Centrum Kft.

álláshirdetés! Ózdi vendéglátó 
egységbe munkatársat keresek. Érd: 
06-70/362-2212 Veres Róbert e.v.

ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 
éves kortól, top keresettel. Érd: 
00-43/664-599-9695, 06-30/313-
3516 (Pabian&Partner)

avon tanácsadónőt, koordiná-
tort keresek csapatomba. Érd: 
06-30/7263-219, vica63@gmail.
hu

bútorgyártásban jártas, önállóan 
dolgozni tudó asztalost, illetve asz-
talos mellé, lapszabászatban jártas 
kisegítőt keresünk. Bér megegyezés 
szerint. Érd: 06-70/369-8193 Terra 
Forte Bau Kft.

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Moson-
magyaróvár és Sopron környéki) 
autóipari és fémipari nagyválla-
latok állásajánlataiból válogat-
hatsz (betanított, lakatos, targon-
cás, CNC-s, hegesztő, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes szál-
lást, utazást, valamint bérelőle-
get és hosszú távú munkát biz-
tosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig a 
06-70/639-9920 telefonszámon 
JOBmotive Kft.

gyere és dolgozz Velünk! Autóipari 
multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelke-
dő bér mellett, 13. havi fizetést, 
prémiumot, cafeteria-t, bérelőle-
get is biztosítunk. Érd: 06-70/600-
9021 JOBmotive Kft.

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

italkereskedő-ház Zrt. ózdi telep-
helyére sofőrt keresünk B, illetve 
C kategóriás jogosítvánnyal, illet-
ve érvényes GKI kártyával. Érd: sze-
mélyesen Italkereskedő-Ház Zrt. 
Ózd, Sárli telep vagy 06-48/572-
412 telefonszámon 8-16 óráig 
munkanapokon.

kecskemét környéki fémipari 
nagyvállalathoz keresünk beta-
nított dolgozót, valamint: vég-
zettség nélküli, gyakorlattal ren-
delkező hegesztőt, lakatost, CNC 
gépkezelőt, lézergépkezelőt, 
présgépkezelőt és epoxi kabi-
nost kiemelt bérezéssel. Szál-
lást, utazást biztosítunk. Érdek-
lődni 8-16 óra között: 06-70/940-
2562 JOBmotive Kft.

lakatosokat, hegesztőket, esz-
tergályosokat keresek Egerbe, 
Hevesre, Bélapátfalvára. Eset-
leg távmunkára. Bérezés nettó 
1.450Ft-tól. Jó csapatban, állan-
dó munkára, utazás 100%-ban 
biztosított. Érd: 06-70/942-1089, 
Global Iron Kft.

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

Ózdon, az Ipari Parkban működő 
acélszerkezeteket gyártó cég laka-
tosokat keres azonnali belépéssel. 
Érdeklődni személyesen a Bolyok-
Box Kft.-nél vagy a 06-30/337-1408 
telefonszámon.

székesfehérvári ruhaváloga-
tó üzembe egy műszakos mun-
karendben betanított munkáso-
kat keresünk! A munkaidő H-P-ig 
8-17 óráig tart! Szállást biztosítunk! 
Jelentkezni fényképes önéletrajz-
zal a textradekft@gmail.com címen 
lehet. (Textrade Kft.)

vezetői gyakorlattal rendelkező 
munkaerőt keresünk élelmiszer-
üzemünkbe csoportvezetői mun-
kakörbe. Jelentkezés KIZÁRÓLAG 
munkanapokon 9 órától 17 órá-
ig a 30/983-7354 telefonszámon. 
Pipi Kft.

villanyszerelő munkatársat kere-
sünk Siófokra. Bér: 11-13.000 Ft/
nap. Szállás biztosított. Érd: info@
karaszvill.hu Kárász-Vill Kft.

o k t a t Ó t  k e r e s

8 éves gyerek mellé német és 
magyar tanárt keresek korrepetá-
lásra. Érd: 06-48/470-663

e l v e s z e t t ,  k e r e s s ü k

elvesztettem az autókulcsomat, 
kérem a megtalálót jutalom ellené-
ben jelentkezzen a +36-20/226-
3912 telefonszámon!

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

Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Ügyvezető igazgató: Fodor István
B.-A.-Z. megyei vezető, főszerkesztő: Honfi Gábor  

B.-A.-Z. megyei irodavezető: Kovács Katalin, felelős szerkesztő: Bodáné Rácz Adrienn, tördelés: Repei Csilla
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3600 Ózd, Árpád vezér út 22/A. Tel.: 48/572-380, tel/fax: 572-381. E-mail: ozd@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu  Sokszorosító szerv: Inform Média Lapkiadó Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Tel.: 52/526-626, fax: 52/526-615 
Nyomdavezető: Dubóczki Tibor Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök

Megrendelési szám: 2019/07 Eng. szám: 163/1353/2/2011
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és hátrányokat a  Megrendelőre hárítja. 

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Adja fel 
apróhirdetését 
újságunkban 
KIEMELÉSSEL!

Tűnjön ki a 
tömegből

Sárga háttér

Negatív

Fekete keret

Piros keret

500 Ft/alkalom

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!

510377

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

E-mail: ozd@szuperinfo.hu

ÓZD

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN
az ország 
bármely

SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!
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Ha nem kapja
a Szuperinfót, hívja

a (80)442-444-es
telefonszámot!

2019. február 15., péntek 
18:00 óra
Van valami furcsa és 
megmagyarázhatatlan 
Reisz Gábor formabontó 
szerelmes �lmje az NFÉ-ben!
17:00-20:00 óra
Galaktikus utazásra hív az NFÉ!
Star Wars - Csak fanoknak! 
Korosztály: 10-14 év
Tel.: 06/30-228-0123 

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

2019. február 15. (péntek) - 
2019. február 17. (vasárnap)
Kultúrházak éjjel-nappal 2019  
Farsangi játszóház, nyilvános 
próbák - Ózdi Néptánc 
Egyesület, Szabad Szombat 
Táncegyüttes, ÓMI Zenés 
Színház, Erica C Dance School 
and Company nyílt nap

2019.február 16., szombat 
15:00-17:00  óra
„A SÁTÁN MŰKÖDÉSE A MAI 
VILÁGBAN” 
címmel előadást tart Szabó 
József atya, az Érseki Papnevelő 
Intézet Spirituálisa Ózd Ív úti 
Plébánia Karitasz házában
Okkultizmusról kicsit bővebben, 
nem csak keresztényeknek, 
belépés ingyenes. 
Mindenkit szeretettel hívunk és 
várunk.

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

2019. február 21. csütörtök 
17:00 óra
ÓZDI SZABADEGYETEM
Van élet a halál után... és 
előtte??!!
Előadók:
Putnoki Tibor „átutazó”
Dr. Sulyok János
belgyógyász főorvos
Szőke Gábor atya
Az előadás ingyenes
Helyszín ÓMI „Olvasó”

2019. február 22-én, 
18-21 óra
Napszállta 
Filmvetítés az NFÉ-ben
Tel.: 06-30/228-0123   

2019. február 23-án, 
szombaton 15 óra
Ózd városközponti 
nagy parkolóban   
Bárka Színpad 
XIX. Télűző Tavaszváró Nap - 
Farsangi rendezvény
FELHÍVÁS! 
Készíts különböző Kiszebábot, 
(szalmabábot, bábot, stb.) 
amit hozz, el a rendezvényre. 
Ahol a legjobbakat, 
legérdekesebbeket,ötleteseket 
jutalmazni fogjuk, de apróbb 
jutalmakat mindenki kap, aki 
készít különböző dolgokkal, 
amik a farsangi időszakhoz, 
hagyományokhoz is köthetőek! 
15:00 órától: Jelmezes 
felvonulás a városközponti 
parkoló és a Polgármesteri 
Hivatal között. Öltözz be, 
gyertek el egyéni és csoportos 

farsangi jelmezekben, álarcban. 
Hozzatok hangkeltő eszközöket 
a tél elűzésére, kereplőt, 
ostort, fazekat, trombitát. 
Felvonulás: Óriás gólyalábasok, 
tűzzsonglőrök, népzenekar, 
zeneiskolás gyerekek, helyi 
hagyományőrző csoportok, 
jelmezesek vezetésével.
15:30 órától a városközponti 
nagy parkolóban: Télűző 
Farsangi bemutatók, előadás: 
- Gólyalábasok – Tűzforgatók - 
Szalmabáb (Kiszebáb) elégetése, 
a tél elűzése - Táncház 
–mulatozás, tavaszvárás, 
télűzés. 
A farsangi jelmezbe, álarcba 
öltözötteknek forró tea,  
farsangi fánk, meglepetések.
Várunk mindenkit 
a télűző-tavaszváró farsangi 
felvonulásra, táncházra, 
programokra!

2019. február 28. 16:00 óra
A Bükk vidéki ősvilág 
különlegességei 

Előadó: Regős József régész, 
barlangász
Helyszín: Ózdi Muzeális 
Gyűjtemény és Gyártörténeti 
Emlékpark
Bővebb információ: 
tel.: 06-48/470-115

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.)

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.

TELJES KÖRÛ SZERVIZELÉSÉT

AUTÓMENTÉS 
egész Európa területén

0-24 h 2 t-ig. 
Tel.: 06/30-903-4812

DACIA és RENAULT 
személygépkocsi  
és kisteherautó 

                                        vállaljuk.
Tel.: 06-48/572-208

GREEN PASS UTALVÁNY  
ELFOGADÓHELY LETTÜNK!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG

ELFOGADÓHELY

Üzletünkben  
már a Norbi

termékek  
is megtalálhatóak!

99 Ft
Szentkirályi ásványvíz 
enyhe 1,5 l  
119 Ft E.ár: 66 Ft/l

229 Ft
Milka 90 gr Triplacaramell   
269 Ft E.ár: 2545 Ft/kg

399 Ft
Caza 250 gr
őrölt kávé 
579 Ft E.ár: 1196 Ft/kg

79 Ft
Slice 2,25 l szőlő 
199 Ft E.ár: 32 Ft/l

599 Ft
Lenor 930 ml öblítő 
többféle  
719 Ft E.ár: 644 Ft/l

99 Ft
Garden 0,2 l 100%-os almalé 
 E.ár:  495 Ft/l

649 Ft
Paloma 8+2-es WC papír
749 Ft E.ár: 82 Ft/db

129 Ft
Negró 79 gr feketeribizli  
149 Ft E.ár: 612Ft/kg

TULIPÁN  
100 FT-OS BOLT

Ózd, Vasvár út 54.

Az akció 2019. február 15-22-ig tart..

510935
510937

510934
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A Phönix Control Kft.  ■
vezetői már nem először 
vesznek részt a keleti or-
szág egyik legnagyobb ki-
állításán.

Ózd. A jelzőberendezéseket, 
méréstechnikai eszközöket 
gyártó cég a világ minden tá-
járól kap megrendeléseket. 
Ez is bizonyítja, hogy ózdi te-
lephellyel is sikeresen lehet 
dolgozni, ha a vállalkozásban 
megvan a kellő tudás, a keres-
letnek megfelelő minőségű 
és mennyiségű terméket ál-
lítanak elő.
A Phönix Control Kft. március 
elején már negyedik alkalom-
mal vehet részt a Dubaji Ki-
állítás és Vásáron. A globális 
esemény jó lehetőséget kínál 
arra, hogy bemutatkozhas-
sanak, világviszonylatban is 
egyre szélesebb körű kapcso-
latot építsenek ki.
– Az elmúlt években azt 

tapasztaltuk, hogy nem csu-
pán a környező országokból, 
hanem a világ minden tájáról 
érkeznek ilyenkor Dubajba – 
fogalmazott Vincze Tamás, 
a Phönix Control Kft. ügyve-
zetője. – Nemcsak a kiállítók, 
hanem a látogatók is, ezáltal 
elviszik a cég termékeinek a 
hírét valamennyi kontinensre. 
Az elinduláskor nagy segítsé-
günkre volt a Magyar Nemzeti 
Kereskedő Ház, gyakorlatilag 

valamennyi dubaji részvéte-
lünket nekik köszönhetünk. 
Most pedig az utódjuk, a 
HEPA Exportfejlesztési Ügy-
nökség biztosít lehetőséget 
a magyar vállalkozásoknak, 
hogy elfogadható áron lehes-
senek jelen egy ilyen rangos, 
nemzetközi vásáron.
A dubaji kiállítás március 5-én 
nyitja meg a kapuit, 7-én pe-
dig zárul. A cégeknek tehát 
három teljes napjuk lesz arra, 

hogy kapcsola-
ti tőkét építse-
nek ki akár az 
Egyesült Arab 
Emirátusok-
ban, akár a vi-
lág más pont-
ján található 
partnerrel.
– A kiállítás 
előtt egy nap-
pal fogunk 
m e g é r k e z -
ni, és kettő-
vel utána in-
dulunk haza. 

Okulva a korábbi tapasztala-
tokból, hiszen így garantált-
nak látjuk, hogy a kiállítási 
tárgyak is rendben hazaér-
keznek – folytatta Vincze Ta-
más. – A program elején lesz 
egy nagyszabású megnyitó, 
amelyen az emír is részt vesz. 
A köszöntők és a beszédek 
után végigsétál valamelyik 
csarnokon, beszélget a kiál-
lítókkal, ezt követően pedig 

a látogatók számára is meg-
nyitják az eseményt.

Tehetséges az ózdi
Vincze Tamás hozzátette: a 
termékeik kilencven száza-
lékát külföldre gyártják, de 
egyre több hazai cég is érdek-
lődik a segédenergia nélküli 
berendezések iránt.
– Sokan kérdezték már tőlem, 
hogy mi az, ami ennyi éven 
keresztül Ózdon tart. Min-
denhol azt mondom, ami az 
igazság: itt is sok tehetséges 
ember él, dolgozik, csak lehe-
tőséget kell nekik adni arra, 
hogy kiteljesedhessenek. A 
mi cégünknél jellemző csa-
patmunka is bizonyítja, hogy 
az ózdi munkaerő fel tud nőni 
ahhoz a szinthez, amit a nem-
zetközi, világpiac megkövetel. 
Ennek a közös tevékenység-
nek az eredménye az, hogy a 
föld számos részén megtalál-
hatóak már a termékeink.

ME

Vincze Tamás, (balról a második) hamarosan visszatérhet Dubajba     Fotó: Magánarchívum

Időutazás a vásáron
Korabeli könyvek,  ■

használati tárgyak, régi 
bakelit lemezek, műszaki 
cikkek és számos érde-
kesség volt látható vala-
mint megvásárolható az 
Ózdon megtartott régi-
ség vásáron.

A Városház-téren több mint 
húsz árus kínálta a portékáit, és 
érdeklődőkben sem volt hiány. 
Aki lemaradt a színes program-
ról a későbbiekben pótolhatja, 
hiszen az egykori kohászváros-
ban minden hónap második va-
sárnapján előkerülnek a lepo-
rolt érték- és emléktárgyak.

Fo
tó

: M
E

Nekézsenyben már  ■
kóstoltak és zsűriztek, 
Ózdon még a borünnep 
előtt állnak a férfiak.

Nekézsenyben már megtar-
tották a férfiak által várt, 
és közkedvelt borversenyt, 
amelyre a környékbeli gaz-
dálkodók a saját nedűjükkel 
nevezhettek. Az érdeklődést 
mutatja, hogy 37 vörös mel-
lett 14 fehérbort is leadtak a 
helyiek és környékről érkezett 
borosgazdák. A társadalmi 
zsűri döntése alapján a vö-
rös kategóriát Sike Ferenc, 
a fehéret pedig Barta László 
nyerte meg, a szakmai dönt-
nököknél pedig ugyancsak 
Sike Ferenc, valamint Mol-
nár Gábor által készített bor 
volt a legízletesebb.
Jövő héten pénteken, Ózdon 
is összegyűlnek a borverseny-
re meghívott vendégek és a 
gazdák. A táblai városrész-
ben majd félévszázados ha-
gyománya van az esemény-
nek, hiszen idén már a 48. 
alkalommal zsűriznek, majd 
mulatnak együtt a helyiek. A 
szokásos kellékek sem hiá-
nyozhatnak: a kóstolás mel-
lé lesz alma és dió, valamint 

a vacsorát is a megszokott 
módon oldják meg a szerve-
zők, házi kolbászt töltenek 
a verseny előtt két nappal, 
majd azt sütik ki a résztve-
vők számára.
– Az előzetes munka már a 
célegyenesben tart – árulta 
el érdeklődésünkre Medve 
József, a 48. Táblai Borver-
seny főszervezője. – Min-
denkit meghívtunk, akit sze-
rettünk volna, jövő szerdán 
töltjük a kolbászt, február 
22-én pénteken pedig várjuk 
a versenyzőket. A hagyomá-
nyokhoz híven, ezúttal is a 
helyszínen lehet leadni a ne-
vezéseket, de a visszajelzé-
sek alapján úgy gondolom: 
legalább 40-45 vörösborunk 

lesz, és fele ilyen arányban a 
fehér borok is megjelennek 
majd. A tájegységre a vörös 
a jellemzőbb, ezért azon nem 
lehet csodálkozni, hogy ebből 
lesz a több. A saját tapaszta-
latomból kiindulva az ideinél 
volt jobb, ízletesebb évjárat, 
de kíváncsi vagyok, hogy a 
többieknek hogy sikerült. Rö-
videsen kiderül. Örülök, hogy 
a város egyik legrégebbi ren-
dezvényét idén is meg tudjuk 
tartani, azt szeretnénk, ha a 
jövőben a szervezés szem-
pontjából átadhatnánk a fi-
ataloknak a stafétát. Fontos, 
hogy legyen utánpótlás, mert 
jó lenne, ha a Táblai Borver-
seny még évtizedekig fenn-
maradna.                           ME

Borverseny után és előtt

 Nekézsenyben már együtt mulattak a helyiek.                        Fotó: ME

Az Észak-Magyarországban olvashatták

Ózdról mennek a dubaji vásárba
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Ózd, Árpád 
vezér út 29.CINEMA ÓZD

MEGÚJULT 
A CINEMA ÓZD 

BÜFÉJE!
Széles választék, 

friss popcorn, 
nachos, 

gyors kiszolgálás, 
filmesmenük, 

Coca-Cola-termékek.

Ózd, Zrínyi Miklós utca 7. (a Penny Markettel szemben)  
Tel: +36 (48) 475-226 Nyitva: H-P: 9.00-17.30, Sz: 9.00-13.00, V: ZÁRVA

VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓ (LVT)

2 mm vastag, 0,2 mm kopóréteggel,
2,22 m²/ 6.658 5.548 Ft/doboztól*,
2,78m²/ 8.337 6.947 Ft/doboztól*, 

 
A központi készlet erejéig!

2.999 Ft/m2

BERNI TÖLGY2.999 Ft/m2

FLORENCE2.999 Ft/m2

BIANCO TÖLGY*2.999 2.499 Ft/m2

MONT BLANC*2.999 2.499 Ft/m2

2.499
F

VINYL PADLÓ 
Compact 0,2

SZŐNYEG•VINYL PADLÓ•LAMINÁLT PADLÓ
FÜGGÖNY•TAPÉTA

MIKSZTAI  AUTÓSISKOLA

AM, A, B, BE, C, CE, D, GKI
Keress minket: .com/Miksztai Autós- Motoros Iskola Kft.

T
www.miksztaiautosiskola.hu

ÓZD, VASVÁR ÚT 49.

06-30/9689-756
CSALÁDI ÉS DIÁK

KEDVEZMÉNY

„Jó utat választ, ha nálunk tanul vezetni!”

Minőségi használt ruha 
nagyker áron
Ózd, Bolyki főút 67.
(Újváros tér, COOP ABC épületében)

Nyitva: H-p 8-17, Sz: 8-13

30%
            kedvezmény

MINDEN TERMÉKBŐL
február 18-tól amíg a készlet tart!

Ak
ció!

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén

ÉRINTÉSVÉDELMI -
ERÔSÁRAMÚ BERENDEZÉS -

VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT
MUNKAVÉDELMI 

SZAKTEVÉKENYSÉG
RIASZTÓ-VILLANYSZERELÉS
Tûzvédelmi szabályzat készítés

vállalkozások, társasházak, 
intézmények részére.

Tel.: 06-30/870-9097, 
Oxál-Ker Bt.

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!

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

Az
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!

SZEMÜVEGHITEL 
          CSAK NÁLUNK!

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

Mert a látása 
mindennél többet ér!

510389

510384
510426

510378
510380

510473

510391

510684

510388


