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

514557

MOSÓGÉP-HŰTŐGÉP
SZERVIZ és 

ALKATRÉSZBOLT
H-P: 8-16-ig

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

REDŐNY, RELUXA
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK stb.

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

50
% JÓ KIS BOLT

Részmunkaidős szakképzett
ELADÓT felveszek.

Jelentkezni a 06-30/638-4874-es
 telefonon vagy személyesen a boltban, 

Ózd, Kőalja út 93.  Pergéné Váradi Éva ev.

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

Épületek, családi házak, 
panelek, társasházak 

villamossági munkáját 
vállalom garanciával.
Tel.: 06-20/9417-127

A Body Space vákumos Infrabicikli

zsírégetés, fogyás, cellulitkezelés, bőrfiatalítás, vérkeringés javítás,

anyagcseregyorsítás, méregtelenítés

Collagen NEW AGE
kollagén fényterápia arcra és dekoltázsra

öregedésgátlás, emelőhatás, hegcsökkentés, gyorsabb bőrgyógyulás, 

méregtelenítés, allergia enyhítése.

Body Roll
Cellulit eltávolító feszesítő mélymasszázs gép

Ózd,  Jászi Oszkár út 3.  Inkubátorház 1. emelet

(Sthil Szaküzlettel Szemben)

Bejelentkezés telefonon ill. Facebookon

+36-30/332-8300

NYITVA TARTÁS: hétfő-péntek 8-17, szombat 8-13

TAVASZI ÁRU ÉRKEZIK 

MÁRCIUS 12-ÉN, 

KEDDEN!

HÉTFŐN KIPAKOLÁS!

Jázmin
turi

HASZNÁLTRUHA-
 KERESKEDÉS

NAGYKER ÁRON

Ózd, 
József Attila u. 13., 

a Könyvtárral szemben

  
ÓRIÁSI

KOSZTÜM, ÖLTÖNY, KABÁT
CSEREAKCIÓ!

Egy megunt kosztümjét,
öltönyét, kabátját 

most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

- Öltönyök normál, telt és EXTRA méretben is!
- Hétköznapi és alkalmi kosztümök �atalostól 
  az idősebb korosztályig mindenkinek 

(EXTRA méret is)!
- Sportzakók, szövetnadrágok!

- SZÖVETKABÁTOK 
   VÉGKIÁRUSÍTÁSA!!!

ÓZD, CIVIL HÁZ
MÁRCIUS 12. (KEDD) 

9.00-15.00-IG

ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK!

SZEMÉLYAUTÓ-
BÉRLÉS

30/402-3391

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: 89.000 Ft-tól
Műanyag bej. ajtó: 98.000 Ft-tól

90x150 Bny ablak:  51 000 Ft
120x150 Bny ablak:  59 500 Ft
210x240 erkély:  120 000 Ft

Fa nyílászárók, redőny, reluxa, szúnyogháló és kiegészítők.
M e g h i b á s o d o t t  n y 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 y e 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 .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tetolemez
          Forgalmazás

Miskolc, Fonoda utca 2.
A gyár kirendelt miskolci irodája

1 220 ft-tólA
legjobb
   áron
 nálunk!

80 m2-tol ingyen
házhoz szállítás!

06 70 636 1492
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Lapzárta: 
kedd 12 óra

Ózd, 1. Vasvár út 35/b.  
               Tel.: 48-470-740
       2. Interspar 
               Tel.: 70/949-7698

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

Lassú jármûvek, mezôgazdasági 
vontatók, azok pótkocsijai és 
tehergépjármûvek MÛSZAKI 
VIZSGÁZTATÁSÁT vállaljuk.
Elôre bejelentés szükséges! 
Tel.: 06-30/946-3740

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ 

AKCIÓ! AKCIÓ AKCIÓ! AKCIÓ AKCIÓ! AKCIÓ
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69.900 Ft 94.900 Ft

www.ajtoablakmiskolc.hu
Tel.:  06-30/525-60-91
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129.900 Ft

+ redőny 18.000 Ft + redőny 24.000 Ft

+ redőny 35.000 Ft

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 

A ZV Zöld Völgy Nonpro�t Kft. sajókazai székhelyére
pénzügyi asszisztens munkatársat keres

Leendő munkatársunk feladatai: Szakmai elvárások:

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

Amit kínálunk:

Munkavégzés helye:
Jelentkezés módja:

Jelentkezés határideje:

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

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

GÁZKÉSZÜLÉK 
JAVÍTÁS

Tel.: 06-30/540-7008

Tűzhely, bojler, kazánok 
javítása

(régebbiek is) 
48 órán belül!

515129

514559
514540

514521

514560
514934

514543
514317

515043
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén

Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: kiíró) nyilvá-
nos, egyfordulós pályázat keretében ingatlanok együttes megvásár-
lására kér ajánlatot.

Az ingatlanok, minimálár
• Ózd belterület 7712/A/14. hrsz-ú, természetben a 3600 Ózd, Katona 
J.u.3/A.4/2. sz. alatt található, 38 m2 területű, lakás megnevezésű ingat-
lan, melynek minimál ára 3.550.000 Ft.

• Ózd belterület 7348/A/116. hrsz-ú, természetben a 3600 Ózd, Nemzetőr 
utca 7. 9/3. sz. alatt található, 63 m2 területű, lakás megnevezésű ingatlan, 
melynek minimál ára 3.550.000 Ft.

• Ózd belterület 8096/A/11. hrsz-ú, természetben a 3600 
Ózd, Bulcsu út 3. 2/11. sz. alatt található, 44 m2 terüle-
tű, lakás megnevezésű ingatlan, melynek minimál ára  
2.800.000 Ft.

A minimál vételár mindösszesen: 9.900.000 Ft.

Az ingatlanok kizárólag együttesen vásárolhatók meg, külön-külön az 
egyes ingatlanokra nem lehet ajánlatot benyújtani. Az ingatlanok felújí-
tásra szorulnak. Az ingatlanok per-, igény- és tehermentesek. Az ingatla-
nok értékesítése ÁFA-mentes a 2007. évi CXXVIII. tv. 86.§.(1) bekezdés j./ 
pontja alapján. 

Az ingatlanok 2019. március 14-én 10-12 óra között tekinthetők 
meg a fenti címeken. 

Ajánlattételi határidő, az ajánlat benyújtásának helye, módja:
Az ajánlattételi határidő: 2019. március 18. 10 óra. 
Az ajánlat benyújtásának helye: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. szék-
helyén a titkárság (3600 Ózd, Zrínyi út 3.). 

A részletes ajánlattételi felhívás a társaság honlapján 
( www.tavhoozd.hu), és az ügyfélszolgálatán tekinthető meg.

Ajánlattételi felhívás

IDŐPONTJA 
ÉS HELYSZÍNE:

Március 08., péntek 11.30-13.00  
Farkaslyuk – I�úsági Ház 

Március 08., péntek 14.00-17.00   
Ózd – Szenna Kultúrház  

Március 23., szombat 13.00-17.00 
Ózd – Sportcsarnok  

Március 27., szerda 08.00-10.00  
Hangony – Kultúrház.  

Március 27., szerda 11.00-16.00  
Ózd – Civil Ház 

VÉRADÁS

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

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!”

•SZŐNYEGTISZTÍTÁS
•PATYOLAT • ABLAKTISZTÍTÁS

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

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

GREEN PASS UTALVÁNY  
ELFOGADÓHELY LETTÜNK!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG

ELFOGADÓHELY

Üzletünkben  
már a Norbi

termékek  
is megtalálhatóak!

TULIPÁN  
100 FT-OS BOLT

Ózd, Vasvár út 54.

Az akció 2019. március 8-15-ig tart.

79 Ft
Tibi 30 gr eper tejszín, 
capuccínó-tejszín   
129 Ft E.ár: 2634Ft/kg

399 Ft
Wiener 250 gr    
449 Ft E.ár: 1596 Ft/kg

99 Ft
Optisana Isotonic 
drink 600 ml eper, 
narancs   
199 Ft E.ár: 165 Ft/l

199 Ft
Milka 90gr End NussCrisp     
269 Ft E.ár: 2111 Ft/kg

99 Ft
Francia drazsé 70gr 
Ca�e latte, Karamell, 
Gyümölcs joghurt    
189 Ft E.ár: 1415 Ft/kg

499 Ft
To�fee 125 gr    
579 Ft E.ár: 3992 Ft/kg

179 Ft
Kőbányai sör     
199 Ft E.ár: 358 Ft/l 139 Ft

Gullon 200 gr keksz     
 E.ár: 695 Ft/kg

239 Ft
Rewe mangó konzerv 425 gr     
 E.ár: 562 Ft/kg

849 Ft
Star 24 wc papír     
1099 Ft E.ár: 35 Ft/db

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

adrienn.bodane@szuperinfo.hu

514724
514392

514544
514558

514520

515438



4 2019. március 8.

h á z - ,  h á z r é s z  e l a d á s

eladó Felső-Hangonyon, csendes kör-
nyezetben, igényesen felújított, 2,5 
szobás családi ház. Irányár: 3,5 MFt. 
Érd: 06-70/376-6323

eladó Kissikátorban kettő családi ház. 
Egyik összkomfortos, azonnal költöz-
hető. Irányár: 6.000.000 Ft. A másik 
egyedi fűtésű, gazdálkodásra alkal-
mas melléképületekkel rendelke-
zik. Mindkét lakáshoz tartozik aknás 
garázs is. Irányár: 3.200.000 Ft. Érd: 
06-30/294-2244 este

eladó Ózd, Bartók Béla út 32. szám 
alatti felújítandó családi ház műhely-
lyel. Érd: 06-70/779-1728

eladó Ózdon, a Széchenyi utcában fel-
újítandó ikerház mindkét része. Érd: 
06-70/587-8880

Ózdon, a Petőfi úton (iskola előtt) 
70 m2-es családi ház eladó. 2 
szoba+nappali, nagy terasz. Érd: 
06-70/228-2084

100 m2 alapterületű, felújítást igény-
lő, 2 szobás családi ház eladó. Érd: 
06-30/638-9407

h á z - ,  h á z r é s z K e r e s é s
Családi házat keresek Ózdon, nagy 
telekkel. Érd: 06-70/424-2550

l a K á s e l a d á s
eladó az Újváros téren 1. emeleti, 3 
szobás lakás. Érd: 06-30/451-1182, 
06-30/517-4910

eladó Miskolc belvárosában Soltész 
Nagy Kálmán u. 77 m2-es, gázos, 
2. emeleti lakás, 2 emeletes épü-
letben. Belsőudvaros, pihenőker-
tes társasházi lakás. Gépészetileg 
teljesen felújított, ablakok cserélve 
műanyag nyílászárókra. Nappali + 
étkező + konyha egyben, 3 szoba, 
előszoba, fürdőszoba, külön WC. Ár: 
14,99 MFt. Érd: 06-20/980-6678

eladó 1,5 szobás, 1. emeleti, össz-
komfortos lakás a Bulcsú út 9. szám 
alatt. Érd: 06-30/3868-451

eladó 3. emeleti, nagy erkélyes, 
felújított, 2 szobás, összkomfortos 
lakás vagy elcserélném földszinttől 
2. emeletig, esetleg családi házra. 
Érd: 06-30/481-1281, 06-30/480-
8035 18 órától.

Géza úton 2. emeleti, 1 szobás lakás 
eladó. Ár: 2,7 MFt. Érd: 06-70/417-
2521

Ózdon, a Vasvár út 67. alatt 2. eme-
leti, felújítandó, 2 szobás lakás eladó. 
Érd: 06-30/620-1474

zöldövezetben, 1. emeleti, 2 szo-
bás, nagyerkélyes lakás igényesen 
felújítva eladó. Irányár: 7,5 MFt. Érd: 
+36-70/881-4345, +36-48/470-707

l a K á s t  K e r e s

eladó ózdi lakást keresek azonnali 
készpénz fizetéssel. Tartozás, végre-
hajtás nem számít. Érd: 06-70/417-
2521

a l b é r l e t e t  K e r e s

sürgősen kiadó albérletet keresek 
hosszú távra. Biztos jövedelemmel 
rendelkezem. Érd: 06-30/496-4654

a l b é r l e t e t  K í n á l

Kiadó földszinti nagyszobás garzon-
lakás igényesen felújított, gázfűté-
ses, bútorozott, egyedülálló személy 
részére. Azonnal beköltözhető. Érd: 
06-30/885-4136

G a r á z s

Garázs kiadó. Érd: 06-20/526-
3860

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

j á r m ű

VeszünK! Készpénzes használtautó 
felvásárlás a Suzuki Kaisernél. Akár 
hitellel terhelt autóját is megvásá-
roljuk. Előzetes információ, és idő-
pont egyeztetés: 30/374-8854 Autó-
inkat megtalálja az interneten: www.
suzukikaiser.hu

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, tolatóka-
mera, fékasszisztens, tempomat, kulcs 
nélküli indítás. Irányár 4.699.999,- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

Chevrolet Aveo 1.2 2008-as évjárat, 
keveset futott, klímás, szervokormány, 
elektromos ablak. Irányár 849.999,- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

Volkswagen Transporter T5 Mikro-
busz 2.0 CR TDI 9 személyes. 2011-
es évjárat, megkímélt állapot, elektro-
mos ablakok elöl, vonóhorog, fedélze-
ti komputer, szervokormány, szerviz-
könyv. Irányár 4.299.000,- hitel, autó-
beszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

toyota Auris 1.33 Active Comfort 
2015-ös évjárat, újszerű állapot, 
digitális klíma, középső kartámasz, 
multifunkciós kormánykerék, fedél-
zeti komputer, szervokormány, elekt-
romos ablak elöl, fűthető tükör. Irány-
ár 3.199.000,- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

Volkswagen Transporter T5 mikro-
busz 2.0 CR TDI 2014-es évjárat, 9 
személyes, kitűnő állapot, kétolda-
li tolóajtó, manuális klíma, fedélzeti 
komputer, színezett üveg, szervokor-
mány. Irányár 4.799.000,- hitel, autó-
beszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

suzuki Vitara 1.6 GLX Limited 2018-
as évjárat, újszerű, bőr belső, elektro-
mos ablak, fűthető ülés, multifunkciós 
kormánykerék, állítható kormány, 
fedélzeti komputer, navigáció, tola-
tókamera, tolatóradar, parkolóradar, 
ESP, EBD, ARD, guminyomás ellen-
őrző rendszer, riasztó, tempomat, 
kulcsnélküli indítás, LED fényszóró. 
Irányár 4.899.999,- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

toyota Avensis 1.8 2003-as évjá-
rat, normál állapot, automata klíma, 
középső kartámasz, multifunkciós 
kormánykerék, fedélzeti kompu-
ter, ködlámpa, elektromos ablakok, 
elektromos tükör, szervokormány. 
Irányár 1.149.000,- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

nissan Leaf Visia 30kWh (Automa-
ta) 2017-es évjárat, elektromos autó! 
Megkímélt állapot, keveset futott, 
fokozatmentes automata sebességvál-
tó, állítható utasülések, fűthető ülés, 
fűthető kormány, középső kartámasz, 
légzsák, állítható kormány, fedélze-
ti komputer, tolatóradar, kulcs nélkü-
li indítás, ködlámpa, elektromos ablak, 
elektromos tükör, fűthető tükör, színe-
zett üveg. Irányár 6.799.000,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

skoda Octavia 1.6 Ambiente 2006-
os évjárat, normál állapot, Magyar-
országon újonnan üzembe helye-
zett, klíma, ködlámpa, légzsák, kor-
mány magasság állítás, ülés magas-
ság állítás, fedélzeti komputer, elekt-
romos ablak elöl, szervokormány. 
Irányár 1.399.999,- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

nissan Leaf Visia 30kWh (Automa-
ta) 2017-es évjárat, elektromos autó! 
Megkímélt állapot, keveset futott, foko-
zatmentes automata sebességvál-
tó, állítható utasülések, fűthető ülés, 
fűthető kormány, középső kartámasz, 
légzsák, állítható kormány, fedélze-
ti komputer, tolatóradar, kulcsnélküli 
indítás, ködlámpa, elektromos ablak, 
elektromos tükör, fűthető tükör, szí-
nezett üveg. Irányár 5.999.999,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854
toyota Corolla Wagon 1.4 Sol, 2005-
ös évjárat, digitális klíma, állítha-
tó kormány, ülésmagasság állítás, 
középső kartámasz, légzsák, ISOFIX 
rendszer, elektromos ablakok, köd-
lámpa, könnyűfém felni, vonóhorog. 
Irányár 1.199.000,- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854
mitsubishi L200 Pick Up 2.5 TD DC 
Invite 2009-es évjárat, normál állapot, 
ülésmagasság állítás, középső kartá-
masz, légzsák, állítható kormány, 
ködlámpa, elektromos ablak, elekt-
romos tükör, könnyűfém felni, színe-
zett üveg, vonóhorog, szervokormány. 
Irányár 2.999.000,- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854
mitsubishi L200 Pick Up 2.5 TD DC 
Intense Plus (Automata) 2007-es évjá-
rat, kitűnő állapot, automata klíma, bőr 
belső, fűthető ülés, fedélzeti komputer, 
ködlámpa, elektromos ablakok, elekt-
romos tükör, könnyűfém felni, színe-
zett üveg, vonóhorog, érintőkijelző. 
Irányár 2.699.000,- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854
Volkswagen Caddy 1.9 PD TDI 2008-
as évjárat. Egyoldali tolóajtó, térelvá-
lasztó, állítható kormány, fedélzeti 
komputer, szervokormány, ködlámpa, 
vonóhorog. Irányár 1.380.000,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

Volkswagen Caddy Maxi 1.9 PD TDI 
2008-as évjárat, rádiós magnó, térel-
választó, ülésmagasság állítás, állítha-
tó kormány, fedélzeti komputer, szer-
vokormány, ködlámpa, vonóhorog. 
Irányár 1.580.000,- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854
renault Trafic 2.0 dCi 2010-es évjá-
rat, megkímélt állapot, kétoldali toló-
ajtó, manuális klíma, tolatóradar, 
szervokormány, légzsák, elektro-
mos ablak, fedélzeti komputer. Irány-
ár 3.299.000,- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854
Peugeot 206 SW 1.4 HDi Urban Pack 
2007-es évjárat, megkímélt állapot, 
manuális klíma, elektromos ablak, 
légzsák, tolatóradar, állítható kormány, 
színezett üveg. Irányár 749.000,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854
Opel Antara 2.0 CDTI 2008-as évjá-
rat, megkímélt állapot, manuális klíma, 
tolatóradar, ülésfűtés, elektromos abla-
kok, színezett üveg, bőr-szövet huzat, 
állítható kormány, szervokormány, 
vonóhorog. Irányár 1.899.999,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854 
eladó Renault Thalia II. Oasis 1.4 
16V, 2003-as évjárat, első tulajdo-
nostól, friss műszaki vizsgával, nyári 
gumi garnitúrával, extrákkal. Irányár: 
750.000 Ft. Érd: 06-30/272-2827
lada Samara 1300-as, 1990-es évjá-
rat, jó állapotú, 1 év műszakival eladó. 
Érd: 06-70/228-2084
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antik bútort, porcelánt, festményt, 
pipát, játékot, könyvet, vász-
nat, ezüstöt, órát, fegyvert, érmét, 
katonai-népi-egyházi tárgyat, teljes 
hagyatékot vásárolok korrekt áron. 
Kérem hívjon bizalommal! Ingyenes 
kiszállás becsületes értékbecslés. 
Érd: 06-30/486-3578

Gyűjtő, szakképzett műtárgybe-
csüs magas áron vásárol régisé-
get, bútort, festményt, porcelánt, 
ezüsttárgyakat, hagyatékot. Érd: 
06-46/348-436, 06-20/388-7997

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

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

á l l a t

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 700 
Ft/db. Érd: 06-20/204-2382
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fenyő tűzifa méteres és kétméte-
res szálakban házhoz szállítva eladó 
16.000Ft/m3. A szállítás mérhető álla-
potban történik. Érd: 06-30/855-5497 
AA5843325

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

rendelje meg tavaszi akciós tüze-
lőjét! Erdei vagy ömlesztett m3-ben 
rendelhető! Termékeink: tölgy, bükk, 
akác, stb., valamint kiváló minősé-
gű szén kapható. Mennyiségtől füg-
gően ingyenes szállítás! Hívjon biza-
lommal! Érd: 06-20/470-9378 EUTR: 
AA5854363

tűzifa eladó erdei m3-ben, méter-
fa, gallyfa (tekézve, mázsára is). Érd: 
06-30/248-7043 AA5994377
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asztalosok, barkácsolók! Használt 
deszkák, farostlemezek, furnérleme-
zek, bútorlap különböző méretben 
eladók. Érd: 06-30/836-8563
arany DOXA zsebóra eladó. Érd: 
06-20/913-6655 14-18 óra között.
dióbél eladó. Érd: 06-30/459-1372
eladó ágyazható sarokülő garnitúra 
fotellal 30.000Ft-ért. Érd: 06-30/653-
3694
eladó Hajdú tárcsás mosógép és cent-
rifuga, dohányzóasztal, 2,5x2,5 m-es 
szőnyeg, futószőnyegek, régi rádiók, 
cserép padlóváza. Érd: 06-20/426-
8048

eladó 3 részes világos színű szekrény-
sor 20.000 Ft, piros kihúzható ülőgar-
nitúra 15.000 Ft. Érd: 06-20/425-
6984

hajdú mosógép, szőlődaráló, kuko-
ricadaráló, zsúrkocsi, ágyneműtartó, 
dohányzóasztal, fagyasztóláda, 50 l-es 
üvegballon, dunna, íróasztal eladó. Érd: 
06-20/343-1695

Kiváló minőségű, zamatos, magas 
cukortartalmú alma közvetlenül a 
termelőtől eladó. Ár: 100Ft/kg. Érd: 
06-20/591-7584 Ózd-Hódoscsépány, 
Nagyvölgyi út 93.
saját termelésű, kiváló minőségű 
búza, kukorica eladó 6.500Ft/mázsa. 
Érd: 06-70/285-8801

Apró

„Ha egy könnycsepp 
gördül az arcunkon, 
az azért van, 
mert szeretünk 
és hiányzol nagyon.”

Fájó szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 

akik

MONTÁK 
RÓBERT
temetésén megjelentek,

sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban 

osztoztak.
Felesége Zsuzsa, 
szülei és testvére

"Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk.
Sok millió szó, melyet felidézve könnyes lesz a szemünk.
Csillagnyi mosoly, melyet szereztél nekünk.
Köszönjük, hogy voltál nekünk!"

 
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

FERENC MIKLÓS JENŐ
halálának 1. évfordulóján.  
Szerető felesége, gyermeke és unokái 514937

515450
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autókat felvásárolunk normál, sérült 
műszaki nélkülit adásvételi szerző-
déssel! Hívjon bizalommal, házhoz 
megyünk! Érd: 06-30/828-4048

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

személy és teherautókat vashulladé-
kot vásárolok. Érd: 06-70/532-2021
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áruszállítás, fuvarozás, költöztetés, 
lomtalanítás. Érd: 06-30/975-8069 
Váradi János e.v.
házak, lakások felújítását vállaljuk! 
Festés, burkolás, térkövezés, kőmű-
ves munkák. Érd: 06-20/512-7387

KÖltÖztetés-bÚtorszállítás-
lomtalanítás zárt teherautóval, 
rakodással. Berki Viktor 06703619566 
www.ozdifuvaros.eu

lakás, fürdőszoba felújítást, burkolást 
vállalunk. Érd: 06-30/626-7213
Lapostetők, garázsok szigetelése, fes-
tés, burkolás, gipszkartonozás, laka-
tosmunkák. Érd: 06-30/406-8943 
Nagy Zoltán
lomtalanítást és hulladék elszállítást, 
udvarok, telephelyek takarítását vállal-
juk korrekt munkával, kedvező áron! 
Érd: 06-30/828-4048

nyílászáró-csere, festés, burkolás, 
teljeskörű felújítás, homlokzat szi-
getelés, redőny, rovarháló. Minőségi 
kivitelezés, rövid határidővel, refe-
renciával. Facebook: GP Nyílászá-
ró. Érd: 06-70/333-1993

szélVédŐjaVítás, CSERE, AUTÓ-
ÜVEG- ÉS ÉPÜLETFÓLIÁZÁS. Érd: 
06-20/256-0488

tetőfelújítás cserepes lemezzel, 
palatetők zsindelyezése, eresz-
csatorna csere, kémény felújítás. 
Érd: 06-20/911-1717

tV-jaVítás. Osváth Csaba 
06-30/998-1361, 06-48/474-250
Veszélyes fa kivágása, metszé-
se, valamint darabolás, hasogatás, 
berakás, fűvágás, kertápolás. Érd: 
06-70/587-8880
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70 éves férfi hozzá illő társat keres 
ápolás céljából. Érd: 06-48/448-162

m u n K a h e l y e t  K í n á l

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Moson-
magyaróvár és Sopron környé-
ki) autóipari és fémipari nagyvál-
lalatok 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.

Versenyképes jövedelemmel keres 
a PLES Zrt. borsodnádasdi üzeme 
lakatos, villanyszerelő, és gépkeze-
lő kollégákat. Jelentkezéshez küldje 
önéletrajzát az office@ples.hu cím-
re. Érd: +361/373-0515

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri 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, pré-
miumot, cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. Érd: 06-70/600-9021 
JOBmotive Kft.

Győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplaka-
tos, CNC-gépkezelő, autószerelő, 
villanyszerelő munkakörbe dolgo-
zókat. Amit biztosítunk: verseny-
képes fizetés, cafeteria, szállás, 
munkába járás, hazautazási támo-
gatás, bérelőleg. Érd: 06-70/415-
9021 JOBmotive Kft.

lakatosokat, hegesztőket, eszter-
gályosokat keresek Egerbe, Heves-
re, Bélapátfalvára. Esetleg távmun-
kára. Bérezés nettó 1.450 Ft-tól. Jó 
csapatban, állandó munkára, uta-
zás 100%-ban biztosított. Érd: 
06-70/942-1089, Global Iron Kft.

Vizsgabiztost keresek, akár rész-
munkaidőben is. Kiemelt bére-
zés! Érd: 06-30/409-8048 Velen-
ce Autószerviz

 székesfehérvári ruhaválogató üzem-
be egy műszakos munkarendben beta-
nított munkásokat keresünk! A munka-
idő H-P-ig 8-17 óráig tart! Szállást biz-
tosítunk! Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal a textradekft@gmail.com címen 
lehet. (Textrade Kft.)

Vezetői gyakorlattal rendelkező 
munkaerőt keresünk élelmiszerüze-
münkbe csoportvezetői munkakör-
be. Jelentkezés KIZÁRÓLAG munka-
napokon 9 órától 17 óráig a 30/983-
7354 telefonszámon. Pi-Pi Kft.

ÓZD
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Ha nem kapja 
a Szuperinfót, hívja 

a (80) 442-444-es
telefonszámot!

Kos - Érdemes hallgatnia a meg-
érzéseire a következő napokban, 
ugyanis elvezethetik a megoldáshoz, 
vagy akár egy bizonyos személyhez. 
De akkor is ajánlatos hallgatnia 

rájuk, ha választ szeretne találni egy kérdésére. 
Erős késztetést érez arra, hogy rendbe tegye 
kapcsolatait, csakhogy előbb önmagát kell 
rendbe tennie és azután tudja majd a vi-
szonyait is.

Bika - A napokban leltárba veszi 
kapcsolatait és hitrendszerét is. Jól 
is teszi, hogy alaposan átgondolja, ki 
vagy mi az, ami hozzájárul életéhez 
és mi az, ami elvesz. Nem érdemes 

több erőt vagy energiát fektetni olyanba, amiből 
már nincs sok haszna. Személyek terén azt gon-
dolja át, ki az, aki csak mérgezi és lehúzza. Ám 
a héten egyelőre csak mérje fel a helyzetét, de 
még ne kezdje meg életének megreformálását.

Ikrek - A napokban többször is 
felülmúlja önmagát. Egyre jobban 
feszegeti a határait, készen áll arra, 
hogy elhagyja komfortzónáját és 
változtasson. De kerülje a drasz-

tikus műveleteket, előbb mindent alaposan 
gondoljon át, mert hajlamos lehet néha 
hirtelen felindulásból cselekedni. Egy barátja 
is óva inti valamitől, érdemes lenne hall-
gatnia rá.

Rák - Megeshet, hogy a napokban egy 
komolyabb hibát követ el és ahelyett, 
hogy vállalná a felelősséget, meg-
próbálja másra hárítani, ami nagyon 
rossz ötlet. Vállalja a hibáját és 

okuljon belőle, így a kapcsolatát is megmentheti 
azzal, akivel szemben mondjuk hibázott. Tisztáz-
zák a helyzetet, mert ha nem hajlandó, akkor a 
kapcsolata láthatja kárát. Mindennek a tetejében 
a napokban kifejezetten hirtelen haragú lesz.

Oroszlán - Végre igazán kimeri 
nyitni a szívét és kimutatja szere-
tetét, amire a környezete még 
több szeretettel válaszol. Csodála-
tos napok elé néz, mert a szeretet 

erőt, hitet, önbizalmat ad Önnek. Sokkal 
pozitívabban látja a helyzetét is, mer remélni és 
bizakodni. Sőt, a napokban olyan információkra 
bukkanhat, amikre éppen szüksége van tervei 
megvalósításához.

Szűz - Öntől kissé szokatlan, de 
manapság nem hajlandó szem-
benézni az igazsággal, a tényekkel 
és makacsul ragaszkodik elkép-
zeléseihez. Olyan dolgokba kapasz-

kodik, amik már elúsztak. Muszáj lenne 
szembenéznie azzal, hogy olyasmit üldöz, ami 
nem lehet az Öné és hogy bizonyos dolgok felett 
nincs hatalma. Hallgasson a józan eszére és 
környezete intelmeire.

Mérleg - Ezen a héten a kapcsolatai 
kerülnek előtérbe, aminek következ-
tében vitákra és nézeteltérésekre 
kell számítania. Több alkalommal is 
összerúghatja a port a családjával. 

Ön úgy érzi, elnyomják, érzelmileg zsarolják és 
igazságtalanul bánnak Önnel, de ők is tudnak 
majd mit a szemére vetni. Ezért lenne fontos, 
hogy ne maga a sárdobálás legyen a lényeg, 
hanem a megoldásra törekedjenek.

Skorpió - A napokban nemcsak 
önmagát, de másokat is rendesen 
összezavarhat. Egyfelől azért, mert 
amit gondol, érez, annak a szöges 
ellentét teszi. Van, hogy hangosan 

kijelent, eltervez valamit és ott is ugyanez a 
helyzet, mégsem azt teszi majd, hanem az 
ellenkezőjét. Ennek fényében igencsak vegyes 
élmények várnak Önre, mert kellemes és kel-
lemetlen dolgok egyaránt kisülnek majd.

Nyilas - Ezen a héten mások több-
ször is megpróbálnak beleszólni 
az életébe és megmondani, hogy 
mit tegyen. Sőt, olyan is lesz, 
aki kimondottan igyekszik majd 

akadályt gördíteni Ön elé. Ne hagyja magát 
befolyásolni, ragaszkodjon céljaihoz. Ha pedig 
egyesek már zavaróan dolgoznak Ön ellen, 
állítsa le őket, de nem kell durván megsér-
tenie őket.

Bak - Mostanában olyan érzése van, 
mintha mindenki lebecsülné és meg 
akarná mondani, mit tegyen. Elesett, 
tehetetlen vagy épp szerencsétlen 
emberként tekintenek magára. Ne 

féljen, a napokban rávilágíthat ennek az 
ellenkezőjére és rendesen meglepi majd vele 
környezetét, ezért kár is velük összevesznie. 
Viszont ügyeljen arra, hogy mindig levezesse a 
stresszt, mert rossz hatással lehet Önre!

Vízöntő - A napokban hirtelen felin-
dulásból akar majd dönteni az ottho-
na átalakításáról, a hajszínéről, de 
még a kapcsolatairól is. Meggondo-
latlanul ugorhat bele olyan dolgokba, 

amik elsőre jó ötletnek tűnnek, de később meg-
bánthatja őket. Éppen ezért nem ártana kerülnie 
ennek lehetőségét és adjon magának egy-két 
napot. Ha utána is ugyanúgy gondolkodik, akkor 
vágjon bele a megvalósításba.

Halak - Sokkal többet kellene 
törődnie a lelki életével. A napok-
ban ne hozzon fontos döntéseket, 
előbb tisztítsa meg elméjét és gon-
dolja át, mit is akar igazán. Fogadja 

el, ha valami felett nincs hatalma és ne 
akarjon mindenáron kierőszakolni bizonyos 
dolgokat. Ha pedig azt érzi, környezete 
manipulálni próbálja, állítsa le őket, ne hagyja 
magát megvezetni.

 HOROSZKÓP 11. HÉT       (2019. március 11-től március 17-ig)Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a

OLCSÓ CSAPÁGYAK
(ZKL, KBS) nagy választékban, emellett minőségi (SKF, FAG) 
csapágyak, ékszíjak, szimeringek, „O” gyűrűk, seegergyűrűk, 
kerekek, autóalkatrészek,  LOCTITE ragasztók,  ipari hajtások 
(szíj, lánc, fogaskerék) a legolcsóbban nagyker áron kaphatók,
 illetve 1-2 napos határidővel rendelhetők az.

Csapágybolt Kft-től.ZDI ...

Legolcsóbb, leggyorsabb időn belül (szükség esetén) cseréljük! Tartós és féltartós elemek.
Cím: Ózd, Brassói út 2. Nyitva: H-P: 8.00-16.00, Szo.: 9.00-12.30

4Tel: 30/9 57-576 g(sürgős esetben akár hétvé én is)
Dobronovszky Róbert; E-mail: postmaster@doroc.t-online.hu

Ebédidő nincs! 

2019. évi ebek veszettség elleni kötelező védőoltásáról
Az oltást végző állatorvos Dr. Jaczkó Géza • Tel.: 06-30/303-8816

Az összevezetett védőoltás féreghajtással együtt: 4000 Ft/eb
Mikrochip behelyezése: 4000 Ft/eb • Oltási könyv pótlása: 500 Ft/db

Külföldi chip regisztrációja: 1500 Ft

EBOLTÁSI HIRDETMÉNY

Március 11.
• Hódoscsépány V. Domb út 9:00-9:30
• Hódoscsépány VI. Hódoscsépány 

Kultúrház mellett  10:00-12:00
• Somsály I. Somsályi elágazás 12:30-13:00
• Somsály II. Somsályi kultúrháznál 13:30-14:00
• Somsályfő Somsályfő buszmegálló 14:30-15:00

Március 12.
• Falu térsége I. Kazinczy úti garázssor 9:00-9:30
• Falutérsége II. Ív úti templomnál, 

parkoló 10:00-10:30
• Falutérsége III. Ady E. úti régi piactér 13:00-15:00

Március 19.
• Sajóvárkony térsége I. 

Mekcsey úti ÁMK-nál 9:00-10:00
• Sajóvárkony térsége II. 

Kistó felső füves pálya 10:30-11:00
• Sajóvárkonytérsége III. 

Istenmező út "Y" elágazás 11:30-12:30

  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.

514537

514510

514513

515367
515437

515179
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Tudta Ön, hogy itt helyben, a Szuperinfó 
irodáján keresztül, az ország 54 másik 

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

az ország bármely pontjára!

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉSÁLLÁSHIRDETÉS

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉSÁLLÁSHIRDETÉS

Kertész Áruházak Kft.

-50%

Ke rtész Áru háza k Kf t.  

Ózdi segítők az országos döntőben
Idén Mezőtúr adott  ■

otthont a Játékos Sport-
verseny Diákolimpia or-
szágos döntőjének, mely 
versenyformának a vá-
rosunkban is régi hagyo-
mánya van az iskolák kö-
zött. 

Ebben a tanévben az ózdi legjobb 
eredményeket  az Újváros Téri és 
a Bolyky Tamás Általános Iskola 
érte el, akik a megyei versengés-
ben 4., illetve 5. helyen végeztek. 
Az országos döntőben azonban 
- mint már sok-sok éve töretle-
nül - ismét volt városi kötődés, 
hiszen legnépesebb számban az 
ózdi versenybírók segítették az 
ország legjobb csapatainak küz-
delmének a levezénylését. Tusay 

Ágnes, Ivády Csaba, Zákányi Zol-
tán, Halmai Csaba, Vanczák At-
tila testnevelők szakmai mun-
kájának is köszönhetően ismét 
egy magas színvonalú, rendezési 
szempontból sikeres sportese-
mény dönthette el az országos 
bajnoki cím sorsát. Az utolsó or-
szágos döntőben szereplő me-
gyei csapat dicsőségével eddig 
a Bolyky Tamás Általános Iskola 
büszkélkedhetett, ami már 7 éve 
volt. Hosszú idő után a miskolci 
Gyarmati Dezső Sport Általános 
Iskolának sikerült ugyanez és a 
megyei bajnok most az 5. helyen 
tudott zárni. Az ország legjobbja 
azonban a szombathelyi Zrínyi 
Ilona Általános Iskola lett, meg-
védve tavalyi címét.

hirdetésfelvételi p nt!

Apró és keretes hirdetéseit is 
feladhatja a PEPPI JÁTÉKBOLTBAN
Városház tér Szolgáltatóház földszintjén!

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, sportegyesületek, 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.)

2019. március 8., péntek 
16:30 óra
Nőnapi koncert 
Ózdi Muzeális Gyűjtemény 
és Gyártörténeti 
Emlékpark

2019. március 8., péntek 
18:00 óra
IZLANDI AMAZON 
�lmvetítésaz NFÉ-ben!
Tel.: 06-30/228-0123

2019.március 9.,  
szombat 14:00 óra
Nosztalgia a moziban 
�lmklub
MÁRCIUSI MESE 
- �lmvetítés 
Tel.: 06-30/228-0123

2019.március 10.,  
vasárnap 07:00-14:00 
óra
Régiség és Kézműves 
Vásár Ózdon!
Helyszín: Ózd, Városház 
tér

2019.március 13., szerda 
19:00 óra
Romance.com - vígjáték
Ózd, Olvasó

2019.március 16., 
szombat 18:00 óra
ÓAM Ózdi KC - Békés
NB1/B fér� kézilabda 
mérkőzés 
Helyszín: Marosi István 
Városi Sportcsarnok

2019. március 21. 
09:30 és 13:00 óra
FILMVETÍTÉS a 
Nemzeti Filmtörténeti 
Élményparkban!
A Könnyű leckék című 
dokumentum�lmet  
fogjuk vetíteni két 
időpontban, melyekre 
főként diákcsoportok/
osztályok bejelentkezését 
várjuk. 
(+36 30 228 0123)
#könnyűleckék 
#�lmvetítés 
#nemzeti�lmtörténeti 
élménypark #ózd

ÉRDEKESSÉG! A vetítés 
napjára érkezik Zurbó 
Dorottya �lmrendező, 
valamint maga a 
főszereplő, Ka�ya is, 
akikkel beszélgetni lehet 
majd mindkét vetítés 
után!
Helyszín: Nemzeti 
Filmtörténeti Élménypark
Tel.: 06-30/228-0123 

2019. március 23., 
szombat 14:00 óra
Nosztalgia a moziban 
�lmklub
ESŐS VASÁRNAP 
- �lmvetítés
Tel.:06-30/228-0123

2019. március 26., kedd 
16:30 óra
KAVICSKÉPEK
Barta Beatrix kiállítása
A kiállítást megnyitja
Janiczak Dávid, 
Ózd város polgármestere
Közreműködnek az ÓMI 
Zenés Színház tagjai
Helyszín: ÓMI Városi 
Könyvtár

2019. április 06., 
18:00 óra
László Attila koncertje
A 2011. évi Csillag születik 
nyertese
Vendégénekes Tóth Sára
Műsorvezető Tóth 
Éva az Európa Rádió 
műsorvezetője
Helyszín: Zenepalota 
Miskolc, Bartók Béla tér 1.
Jegyek kaphatók a  www.
jegy.hu és az összes 
jegyirodában

2019. április 11., 
csütörtök 18:00 óra
Tvrtko – Túl minden 
határon
Helyszín: Ózd, Olvasó

2019. április 20., 
szombat 11:00 óra
VIII. Ózdi Amatőr 
Squash Verseny
Helyszín: Ózd, Chili 

Könnyű leckék

László Attila
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Kertész Áruházak Kft.

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

Tavaszi akció!

Szemorvosi vizsgálat

minden pénteken!

SZEMÜVEGHITELCSAK NÁLUNK!

Multifokális lencse    30% 

Szemüvegkeret          20%
kedvezménnyel 

kapható!
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HEGESZTŐ munkatársat keres
a Sanamöbel Bútorgyártó Kft.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik hosszú távra gondolkodnak, 
munkájukban elhivatottak és kedvet éreznek ahhoz, hogy egy 100 fős 
könnyűfém megmunkáló termelő cég csapatához tartozzanak.

Jelentkezni önéletrajz küldésével az allas@sanamobel.com e-mail 
címen, illetve a 36/450-117-es telefonszámon lehet.

Feladatok:

Jelentkezés feltétele:

Előnyt jelent:

Bérezés:

Amit kínálunk:

 www.sanamobel.com-on és a 
Facebookon is!

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!

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

450
Ft/db

06-20/393-55-60

TOJÓTYÚK ELADÓ!

Házhoz 
szállítással! 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!

Az Ózdi Nyugdíjas Klub 
választmánya értesíti 

tagjait, hogy 
ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZGYŰLÉSÉT 
2019. március

20-án 15 órától tartja 
a  Civilház dísztermében. 
Mindenki megjelenésére 

számítunk!

514452

514689

514744
514430

514632

514550

514321
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www.stopautossuli.huwww.stopautossuli.hup
NYTSZ.: 00346-2008

MÁRCIUS 9. KATAPULT DJ

  MÁRCIUS 16. PUREBEAT 

     MÁRCIUS 23. BÁRÁNY ATTILA                      

WWW.RIODISCO.HU
FB.COM/RIODISCOOZD





















SPORTCENTRUM  EDZŐTEREM  FITNESZ

Nyitvatartás: h.–p.: 8–21, szo.: 9–16, vasárnap zárva

 professzionális edzőterem  
 kardiogépek  táplálékkiegészítők

Borsod Fitness 
Centrum

Ózd, Sárli telep, az üzletház emeletén, a Spar-ral szemben
Tel.: 48/705-059

FIGYELEM RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS!
MÁRCIUS 13. szerda ÓZD, Ív út 9.

Hotel Ózd - 10.00–12.00 óráig
Törtarany: 6100 Ft/g-tól, fazon, antik és
briliánssal díszített 9000-22 000 Ft/g.

Márkás karórák (hibásan is) Patek, Philippe, Omega, Rolex,  
IWC Scha�hausen stb., minden fajta automata vagy felhúzós is!

Neves festmények. Ezüsttárgyak.
Herendi porcelán, Zsolnay kerámiák.

Régi pénzek: márka, korona, schilling, pengő stb.
Ezüst-arany pénzérmék, tallérok, kitüntetések.

Szarvasagancs. Borostyán ékszer: 10 000 Ft-tól.
Háború előtti képeslap-gyűjtemény.

Teljes hagyaték. Díjtalan kiszállás. Tel.: 06-70-381-6345

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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.

DUGULÁS-
    ELHÁRÍTÁS!

06-30-368-0115

CIPŐVÁSÁR 
MINDEN PÁR 

1500 FT

Top cipő

Ózd, Tesco parkoló  
Brassó út 3.,
Március 19. 

kedd 09:00-20:00

 
 

SZUPER
OLCSÓ

7 KAMRÁS 
ABLAKOK

A GYÁRTÓTÓL
Minőség kedvező áron!

H.-P.: 10.00–16.00
Ózd, Spar-ral szemben,
az Üzletház emeletén!

30/372-9721, 30/985-8480
514548

514553
514398

514532
514534

514542
511347

514554

515436

515054
515125

Eredetiség vizsgálat minden hétköznap!

Gépjárművek  
biz tosítás kötése

Műszaki vizsga

AUTÓMENTÉS


