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Tel.: 06-70/628-0119

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték-szerelés!

Ózd 03. hét

Felemás érzésekkel vannak a 
téli időjárás iránt az ózdi em-
berek. A téli sportok sokaknak 
hiányoznak./3. oldal

Enyhe tél

Bánk és Udex kiképzésük után 
Ózdon és a környéken látják 
majd el feladataikat gazdáik-
kal együtt./5. oldal

Négylábú rendőrök

Mágnás Miska. A nagyközönség 
is megtekinthette az ÓMI Zenész 
Színház legújabb előadását. A Mágnás 
Miskára zsúfolásig megtelt az Olvasó 
színházterme.

Az akció időtartama: 2018. február 1. – március 31.

Az akció során a BlueControl és UV Control réteget a Hi-Vision LongLife felületkezelés 
árán, a Hi-Vision LongLife réteget pedig a Super Hi-Vision felületkezelés árán adjuk.
Az ajándék esernyő a BlueControl / UV Control / Hi-Vision LongLife réteggel ellátott  
MyStyle V+ / LifeStyle 3 / Balansis / WorkStyle V+ lencsék mellé jár, a fenti kedvezményen 
felül, a készlet erejéig, 1 pár szemüveglencse vásárlása esetén. 

 Szemüveglencsék japán technológiával
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Ózd, Vasvár út 37.
(a Fogtechnika alatt, a volt NOVA ABC helyén)

Nyitva: H-P 8-17, Szo 8-13

AKCIÓ!
MINDEN TERMÉK 

 ÁRÁBÓL 40%  
KEDVEZMÉNY

január 22-től a készlet erejéig!

LAKÁSTEXTIL
MÉTERÁRU
RÖVIDÁRUPIKO

3600 Ózd, Vasvár út 29–31.

Zsákvászon, napszövet, 
polár, bútorvászon.

3 RÉSZES 
ÁGYNEMŰHUZAT 

GARNITÚRA
10% 

ENGEDMÉNNYEL
február 5-ig!



2 2018. január 19.

44
33

27

44
35

36

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

A GE ózdi gyára 1999-ben épült zöldmezős beruházás keretében. Több mint ezer fős létszámunkkal naponta több, mint 
100 000 db kismegszakítót és életvédelmi terméket gyártunk. A mintegy 21 gyártósor, a régió legnagyobb műanyagüze-
mének és egy 450m2-es tisztatér hatékony működését jelentős mérnök csapatunk támogatja. Felzárkóztató programunk 
keretében több, mint 10 éve nyújtunk a helyi középiskolai diákok részére nyelvtanulási lehetőséget, támogatjuk Ózd város 
sporttevékenységét.

A jelentkezéshez küldje el önéletrajzát az  
allas.ozd@ge.com e-mail címre, vagy postai úton a  
3600 Ózd, Dózsa György út 54 levelezési címre.

További információért hívja a (48)575-831 telefonszámot.

FOLYAMATTECHNIKUS
Feladatok:

Késztermékek tesztelési para-◊ 
métereinek beállítása,
tesztgép meghibásodások ◊ 
elemzése,
hibakutatások elvégzése,◊ 
javító javaslatok tétele,◊ 
javítási javaslatok jelzése a ◊ 
karbantartás felé.

Elvárások:
Középfokú elektorinkai, elekt-◊ 
rotechnikai végzettség,
felhasználói szintű PC ◊ 
ismeret.

Előnyt jelent:
angol nyelvtudás.◊ 

RAKTÁROS
Feladatok:

Beérkező anyagok érkeztetése,◊ 
anyagok könyvelése,◊ 
termelés kiszolgálása,◊ 
készletpontosság tartása.◊ 

Elvárások:
Középfokú végzettség,◊ 
targoncavezető jogosítvány,◊ 
felhasználói szintű PC ismeret.◊ 

Előnyt jelent:
SAP ismeret.◊ 

OPERÁTOR  TISZTATÉR
Feladatok:

Relé összeszerelés a tiszta-◊ 
téri higiénés követelmények 
betartásával.

Elvárások:
Középfokú végzettség,◊ 
jó kézügyesség,◊ 
monotóniatűrés.◊ 

Előnyt jelent:
hasonló munkakörben szerzett ◊ 
tapasztalat.

szemorvosi vizsgálat  minden pénteken (komlett 
szemüvegkészítés esetén) computeres látásvizsgálat minden nap!INGYENES
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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

+ SZÍNTELEN LENCSE 
 AJÁNDÉK!

INGYENESSZEMÜVEGKÉSZÍTÉS

Részletekről érdeklődjön üzletünkben!
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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! 

Érd.: 06-48/472-410
06-30/328-5785

Kérje ingyenes felmérésünket!
www.fl andonakft.hu

NYÍLÁSZÁRÓK
KEDVEZŐ ÁRON!

KÍNÁLATUNKBÓL:
- Műanyag ajtó, ablak
- Automata szellőző
- Redőnyök, párkányok
- Garázsajtó
- Billenő garázskapu
- Beltéri ajtók forgalmazása

Flandona Kft.
Ózd, Vasvár u. 49.

AKCIÓ!!!  
25 évesek 
lettünk!
25% kedvezmény a 

Villanyszerelési Anyagok Boltjában.
Ózd, Zrínyi M. út 2/A. (az MTH-val szemben)

A kedvezmény a teljes árukészletre vonatkozik
2018. 01.02-2018. 01.31-ig.

Nyitva: H-P. 08-16:00, Szo. 08-12:00
Tel.:06/48-475-759

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

ÉV ELEJI HOTELAKCIÓ 
HAJDÚSZOBOSZLÓN!
3 éjszaka 
15 000 Ft*

4 éjszaka 
18 000 Ft*

7 éjszaka
22 400 Ft*

Tartalma:
korlátlan büféreggeli, 
menüválasztásos 
vacsora, korlátlan 
szaunahasználat.
*Az IFA-t nem tartalmazza.
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Rács mögött maradnak.  Megszületett a vádemelési javaslat azon 8 csernelyi 
lakossal szemben, akik hosszú időn keresztül uzsorakamatra adtak élelmiszert és készpénzt 
hitelbe rászorulóknak. A népes család tagjai 2017 februárja óta vannak előzetes letartózta-
tásban, ügyük a nyomozás lezártát követően átkerült az ügyészségre. Szuper ügyek

Február 15-ig lehet  ■
jelentkezni a szeptem-
berben induló alap-, 
osztatlan mester- és 
mesterképzésekre, il-
letve a felsőoktatási 
szakképzésekre a felvi.
hu E-felvételi felüle-
tén. 

A weboldalon már a Mis-
kolci Egyetem Ózdi Kihe-
lyezett Tagozatának nappa-
li tagozatos anyagmérnöki, 
valamint szociális mun-
kás alapszakos, korábban 
meghirdetett képzései is 
elérhetők. 

2017 szeptemberében 
ezek közül választhattak 
azok, akik egyetemi kép-
zés keretein belül Ózdon 
szerették volna folytatni 
tanulmányaikat. 

Novemberben jelentették 
be, hogy új szakkal bővül a 
paletta, idén szeptembertől 
már levelező tagozatos mér-
nökinformatikusi képzésre 
is jelentkezhetnek az arra 
vállalkozók. A 2018/2019-es 
tanévre való regisztráció már 
elindult a felvi.hu E-felvételi 
rendszerén keresztül, de egy-
előre csak az anyagmérnök, 
valamint szociális munka je-
lenik meg a tájékoztatóban. 
Szaka Attila köznevelési és 
művelődési referens arról tá-
jékoztatta lapunkat, hogy az 
új mérnökinformatikus szak 
azért nincs még benne a fel-
vételi tájékoztatóban, mert 
annak az átfutási, engedé-
lyeztetési ideje az Oktatási 
Hivatalon keresztül zajlik 
és hosszabb időt vesz igény-
be. A január közepén-végén 

megjelenő pótkötetben azon-
ban már benne lesz. Azok 
azonban, akik ezt a képzést 
választják, ugyanúgy elkezd-
hetik a regisztrációt, valamint 
a bejelentkezési folyamatot. 
Azokat a dokumentumokat, 
amelyek szükségesek a felvé-
telihez, szintén feltölthetik a 
tárhelyre. Az ózdi kihelyezett 
tagozat munkatársai minden 
támogatást megadnak ahhoz, 
hogy a jelentkezés zökkenő-
mentesen haladjon. 

A polgármesteri hivatal-
ban, illetve a Tiszti Kaszi-
nóban is van arra lehetőség, 
hogy az érdeklődők tájéko-
zódjanak a képzésekről, il-
letve a jelentkezési folya-
matról. Bozsvainé Berzi Lilla 
tanulmányi referens a már 
felvételizett hallgatóknak 
segít eligazodni a Neptun-

rendszer rejtelmeiben: a re-
gisztrációban, beiratkozás-
ban, tantárgyak felvételében 
és a vizsgamenet elkészíté-
sében, illetve a képzések 
technikai feltételeinek biz-
tosításában. A hallgatókkal, 
valamint az oktatókkal is fo-
lyamatos a kapcsolattartás. A 
mérnökinformatikus képzés 
tekintetében tájékoztatja a 
leendő hallgatókat a felvé-
teli követelményekről, illet-
ve a jelentkezés menetéről. 
A nappali tagozatos anyag-
mérnök és szociális munka, 
illetve a levelező tagozatos 
mérnökinformatikus szak is 
indul majd államilag finan-
szírozott, valamint önkölt-
séges formában is. 

A képzések a Tiszti Kaszi-
nóban, illetve a Digitális Erő-
műben zajlanak majd.

Már lehet jelentkezni az ózdi tagozatra

Enyhe telünk volt, leg- ■
alábbis eddig. Ez egyálta-
lán nem kérdés, hiszen 
fagypont alá, csak egy-
egy napon kúszott a hő-
mérő higanyszála. 

Novemberben és decem-
berben havat sem láttunk, 
esetleg akkor, ha évekkel 
ezelőtti fotókat elővettünk 
a telefonunkból vagy a szá-
mítógépünkről. Ezen a héten 
viszont valamelyest válto-
zott a helyzet: hideg, napos 
időjárás köszöntött ránk, 
olyan, amilyennek télen len-
nie kell. Annak jártunk utá-
na, hogy az ózdiak mennyire 
vannak kibékülve a szélső-
séges időjárással.

Ferenc, (47)
„Régen tudtuk, hogy de-

cembertől februárig 30-40 
centis hóban járunk az ut-
cán. Most meg itt voltak a 
pluszok, a téli kabátomat 
egészen mostanáig nem kel-
lett elővennem. A nagy hide-
get én sem szeretem, de ez 

a másik véglet. Karácsony 
környékén az embernek egy-
általán nem volt téli, ünne-
pi hangulata, ha kinézett az 
ablakon. Ezek után elképzel-
hető, hogy március végén, 
vagy áprilisban fog havazni. 
Az elmúlt években nagyon 
sokat változott az időjárás, 
teljesen kiszámíthatatlanná 
vált minden. Abból a szem-
pontból nem bánom, hogy 
fűtésre kevesebbet kellett 
költenünk, azt viszont saj-
nálom, hogy az ünnepek 
környékén nem borult fe-
hérbe a táj.”

Marianna, (44)
„Azt vallom, hogy télen 

legyen tél, nyáron meg nyár. 
Ne ilyen összevissza, ahogy 
mostanában van. Rendkívül 
enyhe volt az időjárás, ezért 
az ember hajlamos volt köny-
nyebben öltözni. Annyira vi-
szont nem volt meleg, hogy 
sportcipőben és vékony dzse-
kiben szaladgáljak, ezért jól 
meg is fáztam. Karácsony és 

Szilvesz-
ter között 
csúcsoso-
dott a be-
tegségem, 
keserves 
volt, mire 
k ijöt tem 
belőle. Ha 
dübörög-
nek a mínuszok, akkor elő-
veszem a téli dzsekimet, a 
sálat, a sapkát és a kesztyűt, 
és kész. Régebben a száraz, 
napos hidegben csak ritkán 
voltam beteg, most meg tes-
sék… Az időjárás szempont-
jából ez a hét már hasonlított 
ahhoz, amit régen télen meg-
szoktak az emberek. Marad-
jon így márciusig, aztán jö-
het a tavasz.”

Sára, (29)
„Télen általában le szok-

tam állni a szabadtéri spor-
tolással, a futás és a kerék-
pározás helyett inkább az 
uszodába és az edzőterembe 
járok. Idén azonban annyira 

meleg volt, hogy maradt min-
den a régiben. Csak a napok-
ban fordult meg a fejemben 
először, hogy nem veszem 
elő a bringát. Általában no-
vembertől márciusig pihen-
tettem a „drótszamarat”, 
idén viszont nem. Örülök, 
mert így legalább szinten 
tudtam tartani magam, és a 
ház fűtése is kevesebb tüze-
lőből kijön, mint egyébként. 
Abban viszont csak remény-
kedni tudok, hogy a mostani 
időjárás nem fog a nyár ro-
vására menni. Szeretném, 
ha májustól száraz, meleg 
hónapok köszöntenének 
ránk, egy szép tavasz után.                  
                              SZI  - NM

Megérkezett a téli hideg

Bár lehet, az Egyiptom rajongók 
most a szívükhöz kapnak, de én 
év végén véletlenül kerültem eb-
be az országba. Egy távolabbi 
földrészen szerettem volna el-
tölteni ezt az időt, ahol mindig 
meleg párás, harminc fok feletti  
a hőmérséklet. De eltaktikáztam 
magam. Mármint a repülőjegy 
vásárlását. Addig, addig vártam 
a jobb jegyre, amíg egyre csak 
drágább és drágább lett. Aztán 
egy utazásszervező rákérdezett: 
ha napsütésre  vágyom, miért 
nem megyek Egyiptomba ?
Az indulás előtt végigolvastam 
minden tudnivalót az országról. 
Félelmeket a terrorizmusról, a 
fertőzött vízről, az erőszakos 
árusokról, a mindenhol bak-
sisért kezet nyújtó helyiekről. 
Az, hogy fegyveres katonák a 
mindennapok részei, számom-
ra nem újdonság, hiszen az idén 
nyáron Cipruson is ez volt a ter-
mészetes állapot . A kávézóban 
úgy ült mellettem két rendőr, 
hogy a géppisztolyukat és a go-
lyóálló mellényüket az aszta-
lomnak támasztották.
És kell e félni Egyiptomban? A 
válaszom nem. De az óvatosság 
ajánlott. Főleg akkor, ha az uta-
zó ki szeretne lépni a szállodán 
túl is. Mert Egyiptom tényleg 
két véglet. A turistás – gazdag 
világ és a szegénységben élő 
tömegek. A turizmusból élők 
persze mindent és azon túl is 
megtesznek, hogy az odaérke-
ző újra visszamenjen. Elegáns 
szállodák sorakoznak a Vörös-
tenger partján, olyan ételvá-
lasztékkal és minőséggel, kü-
lönleges  gyümölcsökkel, amitől 
tényleg leesik a vendég álla. Ka-
iróba tartva a repülőn megis-
merkedtem egy jóképű magyar-
egyiptomi  férfival, akinek az 
édesapja egyetemi évei alatt 
talált rá a magyar édesanyjára. 
Tőle hallottam a helyi mondást:  
az európaiak azért esznek, hogy 
éljenek, az egyiptomiak azért 
élnek, hogy egyenek. Így aztán 
tényleg nem lepődtem meg az 
ételválasztékuk minőségén és 
mennyiségén.
De amikor elhagyja az ember 
a szállodát és a műemlékeket, 
valahogy úgy érzi magát, visz-
szament az időben. A tető és 
ablak nélküli düledező házak a 
csatorna partján, tömegközle-
kedésként használt tuk-tukok. A 
százmilliós országban 23 millió 
ember analfabéta, az általános 
iskola nem kötelező. Ha valaki-
nek a havi bére 100 dollár, az 
már jó fizetésnek számít.
Ilyen élmények után arra gon-
dolok: ugyan mi miért is nya-
valygunk olyan sokat itt Európa 
közepén? Persze ha jönne egy jó 
tündér, akitől kérni lehetne, én 
azt szeretném: télen talán töb-
bet süssön a nap.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Egyiptom 
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„Bánatos az út, 
mely sírodhoz vezet

Zokog a lelkem, 
szívem téged keres
Egy gyertya most 

érted égjen,
Ki fent laksz már 
a magas égben.”

Szeretettel emlékezünk
RAJNAI LÁSZLÓ
halálának 2. évfordulóján.

Szerető családja

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Bánrévén (közvetlenül a Szlovák 
határ mellett) csendes utcában 990 
m2 telken 80 m2-es, összkomfor-
tos (2 szoba + nappali) családi ház 
eladó. A házhoz nyári konyha, garázs, 
pince, fúrt kút tartozik. Fűtése gáz-
konvektor + cserépkályha, a meleg-
víz ellátásáról gázbojler gondoskodik. 
Irányár: 3,4 M Ft. Érd: 06-20/260-
9517 hétköznap 17 óra után, hétvé-
gén egész nap.

Csépányon eladó 3 szobás, 
kertes ház. ár: 3.000.000 Ft. 
Megegyezés szerint részletre 
is. érd: 06-20/275-1641

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

Mogyorósvölgyben felújított csalá-
di ház eladó. Érd: 06-20/546-9370, 
06-30/708-6292

l a k á s e l a d á s

eladó 1,5 szobás, jó állapotban 
lévő lakás Ózd, Bolyki főúton. Érd: 
06-70/528-8895

Ózdon a Géza úton zöldövezet-
ben 1,5 szobás, első emeleti, erké-
lyes, saját pincés, felújításra szoru-
ló lakás eladó. Irányár: 2,9 MFt. Érd: 
06-30/924-9246

a l B é r l e t e t  k e r e s

Mozgássérült személy részére is jól 
használható 1,5-2 szobás, földszin-
ti, lehetőleg gázfűtéses lakást kere-
sek hosszú távra albérletbe. Biz-
tos jövedelem, pontos fizetés! Érd: 
06-20/276-9029

Ü z l e t ,  M ű H e l y ,  i r o d a

kiadó a Bolyki főútra nyíló, irodának 
alkalmas, szép esztétikai belsővel 
rendelkező fűtött garázs (Bolyki főút 
32. szám alatt) az Újváros téri ABC-
vel szemben. Érd: 06-30/9454-905

Ózd frekventált területén 18 és 
54 m2-es üzlethelyiségek kiadó-
ak. Jó parkolási lehetőséggel. Érd: 
06-20/349-5017

rendkívüli lehetőség! Üres üzlet-
helyiségek (50 és 110m2), valamint 
bejáratott vendéglátó üzletek bérbe-
adók vagy eladók áron alul Ózd bel-
városában. Érd: 06-70/362-2212

tiszalúci Tiszavirág Kemping üze-
meltetése átadó. Érd.: 06-30/225-
3036. Megtekinthető: www.
tiszaviragkemping.hu

G a r á z s

Brassói garázstelepen garázst ven-
nék, illetve bérelnék. Érd: 06-30/302-
8532

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

Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD 2005-
ös évjárat, rendszeresen karban-
tartott, vonóhorog, elektromos 
ablak és tükör, központi zár. Irány-
ár 499.900.+ ÁFA, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

suzuki Swift 1.3 1993-as évjárat, 
USB rádió. Irányár 189.999.- autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

Volkswagen Jetta 1.6 CR Comfortline 
DSG 2014-es, 7 sebességes automa-
ta, keveset futott, első gazdás gyá-
ri garanciával rendelkező autó, ülés-
fűtés, két zónás digitális klíma, par-
koló radar, nagyon felszerelt, sérü-
lés mentes autó. Irányár 3.449.999,- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

suzuki Vitara 1.6 GL+ 2016-os első 
gazdás, Piros/Fekete szín, kevés km, 
rengeteg gyári extra (digitális klíma, 
ülésfűtés, ködlámpa, érintő képer-
nyős navigáció, alu felni, 4 elektro-
mos ablak, riasztó, 1 év garancia! 
Irányár 3.799.999.-hitel, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

Honda Civic 1.8 Sport 2008-as, 
első tulajdonostól, magasan felsze-
relt, digitális klíma, ülésfűtés eső 
érzékelő, navigáció, alufelni. Irány-
ár 2.179.999.-hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

Mitsubishi Colt 1.1 2005-es első 
gazdás, elektromos ablak, közpon-
ti zár, klíma, indításgátló. Irány-
ár 799.999.-hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

toyota Yaris 1.4 D-4D 2008-as 
keveset futott, klímás nagyon szép 
állapot, elektromos ablak és tükör. 
Irányár 1.399.000.- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

toyota Yaris 1.33 Comfort 2015-ös 
évjárat, újszerű állapot, tolató kame-
ra, érintő kijelző, klíma elektromos 
ablak központi zár, alufelni és még 
rengeteg extra. Irányár 3.149.000,- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

opel Tigra TT 1.4 benzin 2005-ös 
cabrio, nagyon szép állapot, kevés 
km, vezetett szervizkönyv, klíma, 
elektromos ablak, nyitható kemény-
tető. Irányár 1.099.999.-hitel, autó-
beszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

Fiat Linea 1.4 T-Jet 2009-es, klíma, 
elektromos ablak, kevés km, szép 
állapotban, végig vezetett szerviz-
könyv. Irányár 1.399.000.-hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

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

Citroen Saxo 2000-es évjárat, 
1100 cm3, benzines, jó állapotban, 
téli-nyári gumi garnitúrával eladó. 
Irányár: 300.000Ft. Érd: 06-20/564-
8431

eladó 2005. 11. havi Chevrolet Kalos 
1.2 vonóhoroggal, klímával, kitű-
nő állapotban. Ár: 650.000 Ft. Érd: 
06-30/185-7290

opel Meriva 1.3 CDTI 2009. 08. havi, 
megkímélt, gyári állapotban, garázs-
ban tartva, sok extrával eladó. Érd: 
06-70/600-3330

renault Megane Scenic 1.9 TDI 
1997-es évjárat, sok extrával (klí-
ma, elektromos ablak, közp. zár, 
ülésfűtés) téli-nyári kerékgarnitúrá-
val, friss műszakival, szép állapot-
ban eladó. Irányár: 490.000 Ft. Érd: 
06-20/256-0488 

trabant 2 ütemű, 35 éves, megkí-
mélt állapotban eladó műgyűjtőnek 
is. Érd: 06-48/478-283

1999-es évjáratú Opel Astra G 1.7D 
külföldi rendszámmal, érvényes 
műszakival, jó állapotban eladó vagy 
cserélhető. Irányár: 290.000 Ft. Érd: 
06-70/539-2225

r é G i s é G

antik bútort, porcelánt, fest-
ményt, pipát, játékot, köny-
vet, vásznat, ezüstöt, órát, 
fegyvert, érmét, katonai-népi-
egyházi tárgyat, teljes hagya-
tékot vásárolok korrekt áron. 
kérem hívjon bizalommal! 
ingyenes kiszállás becsületes 
értékbecslés. érd: 06-30/486-
3578

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

Magángyűjtő vásárol: öreg állvá-
nyos varrógépet, játékot, könyveket, 
képeslapot, diavetítőt, régi pénzeket, 
iratot, öreg autót, motort, kerékpárt, 
ezek alkatrészeit, rádiót, hagyatékot, 
Rima, Acélgyári relikviát. Bármi érde-
kelhet. Érd: 06-30/912-9916, antik-
limlom@gmail.com

á l l a t

sertés eladó 480 Ft/kg áron. Szál-
lítás megoldható. Érd: 06-70/384-
9209

t ű z i F a

akCiÓ! Tűzifa az erdészettől eladó 
szállítással. Érd: 06-70/532-2021

akciós konyhakész tűzifa 11.500Ft/
m3-től. Tölgy, bükk, cser, akác. 
Garantált mennyiség, minőség. 
Ingyen házhoz szállítás. Szállítóval 
és számlával. Érd: 06-20/958-6233

akciós, hasított tűzifa számlával 
14.000 Ft/m3 kiszállítással. Érd: 
06-70/561-3996

eladó konyhakész tűzifa számlával 
11000Ft/m3. Ingyenes kiszállítás. 
Érd: 06-20/571-8506, 06-30/550-
3930, 06-20/328-7758

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

tűzifa akció! Hasított 2.000Ft/
mázsa, kalodás 11.000Ft. Ózd belte-
rületén ingyenes kiszállítás, hétvégén 
is. Ugyanitt darabos szén 2.500Ft/
mázsa. Érd: 06-70/280-5731

tűzifa szálában hasított bükk 
25.000Ft/köbméter 6 köbmé-
tertől. Csak vastag fából. érd: 
06-20/529-7719

tűziFa TAVALYI ÁRON! AKCIÓBAN 
ERDEI M3-BEN ÉS KALODÁS FÁINK 
1,5-2 ÉVES KITERMELÉSŰEK. KALO-
DÁS 8.500-14.500FT/M3, ERDEI M3 
15.500-23.500FT/M3. TÖLGY, BÜKK, 
AKÁC. FUVARJAINKAT 24 ÓRÁN 
BELÜL TELJESÍTJÜK. HÍVJON BIZA-
LOMMAL. Érd: 06-30/680-1790

tűzifa, szén kapható. Tekézett, hasí-
tott, méteres szálakban is. Gyors 
kiszállítás, hétvégén is. További rész-
letek: 06-70/234-8100

10.900Ft/m3-től akciós, konyhakész 
tűzifa. Tölgy, bükk, cser, akác. Garan-
tált mennyiség, minőség. Ingyen ház-
hozszállítás. Szállítóval és számlával. 
Érd: 06-20/800-1201

e G y é B  e l a d á s

Búza eladó 5.000 Ft/mázsa, szárított 
kukorica 5.500 Ft/mázsa Ózdon. Érd: 
06-20/669-7842

eladó elektromos ápoló ágy több 
funkcióval. Érd: 06-48/471-186, 
06-30/922-2120

eladó vegyes tüzelésű kazán, a 
bekötést vállalom. Érd: 06-30/437-
4047

e G y é B  k e r e s é s

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

s z o l G á l t a t á s t  k í N á l

építene? Bővítene? építő mes-
teri munkálatait vállaljuk! több 
éves tapasztalattal rendelke-
ző, megbízható cég vállalja 
akár generál kivitelezését is! 
referencia: www.hazepites-
miskolc.hu érd: 06-70/429-
9051

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 felújítását, festést, csem-
pézést, parkettázást vállalunk! Érd: 
06-20/512-7387

Palatetők bontás nélküli felújítása, 
színes mintás bitumenes zsindelyek-
kel, hosszú élettartalom! Kizárólag I. 
osztályú anyagokkal dolgozunk! Több 
színválaszték! 15 év garancia! Ingye-
nes helyszíni felmérés az ország 
egész területén! Hívjon bizalommal! 
Érdeklődni: 06-30/502-5078

tV-JaVítás. Osváth Csaba 
06-30/998-1361, 06-48/474-250

á l l á s

a Bolyok-Box kft. szerelés 
vezetőt és acélszerkezeti laka-
tost keres azonnali belépéssel. 
érd: 06-30/337-1408

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

ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, 
top keresettel. Érd: 00-43/664-599-
9695, 06-30/313-3516

autószerelő munkatársat kere-
sünk karbantartási munká-
ra. Jelentkezés 30/935-4016 
telefonszámon.

aWi-kombináltos hegesztőket CO2 
gyakorlattal, CO2 hegesztőket, laka-
tosokat, villanyszerelőket és szer-
számkészítőket keresünk (nettó 
250.000-350.000 Ft kereseti lehe-
tőség). Érd: 06-70/206-2621, szu-
permunka@index.hu

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

egri fogtechnikai labor fiatal fog-
technikusok jelentkezését várja! Érd: 
06-30/382-4482

Gyakorlott villanyszerelőket és 
betanított villanyszerelőket kere-
sünk budapesti munkavégzésre. 
Fizetés: nettó 240.000 Ft-tól. Érd: 
06-20/409-0094

Megbízható traktorost keresünk 
gyümölcsösbe, Gyöngyös térségé-
ben. Állandó munka, biztos megél-
hetés, útiköltség térítés, szállás lehe-
tőség. Érd: 06-20/9356-969

Hetente több mint 2.534.000 olvasó.

2,5
Vegye számításba!

millió olvasó
működteti

Megjelenik az egész • 
országban összesen
2 millió példányban, • 
64 helyi kiadásban.
Akár regionális, akár • 
országos kampányt
tervez, velünk biztosan 
eléri célját.
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Az oldal Ózd Város Önkormányzata támogatásával készült.

Ózd Város Önkor- ■
mányzatának Képviselő-
testülete tavaly fogadta 
el azt a településkép vé-
delmi rendeletet, amely-
nek köszönhetően újra 
van lehetősége az ön-
kormányzatnak, hogy 
fellépjen a településké-
pet rontó, romos, elha-
nyagolt ingatlanok tulaj-
donosai ellen.

Múlt héten pos-
tázták ki az első 
felszólító leveleket, 
melyben tájékoztat-
ják a helyreállítási, 
bontási kötelezettsé-
gükről az érintette-
ket, és arról is, hogy 
amennyiben elmu-
lasztják azt, akár 1 
000 000 Ft bírsággal 
is sújthatóak.

Bencze Tamás emléké- ■
re rendezett hat csapatos 
utánpótlás kézilabdator-
nát az ÓAM-Ózdi KC.  

A Marosi István Városi 
Sportcsarnokban a házigaz-
dák mellett a Kazincbarci-
ka, a Kecskeméti Sportisko-
la, valamint a Salgótarján, 
az Egri VSI és a Mezőkövesd 
mérte össze felkészültségét. 
Bencze Tamás tragikus hir-
telenséggel, 38 évesen, 2014 
májusában hunyt el. Az Óz-
di Kézilabda Club vezetése 

utánpótlás torna szervezé-
sével igyekszik örök emléket 
állítani a fiatal szakvezető-
nek. A játéknapon a hazaiak 
a bronzmérkőzésig menetel-
tek, ahol 22-24 arányban ma-
radtak alul az Egri VSI csapa-
tával szemben, így a mieink 
a 4. helyen zárták a viadalt. 
Második helyen a Salgótarjá-
ni Strandépítők végeztek. A 
képzeletbeli dobogó legma-
gasabb fokára a Kecskeméti 
Sportiskola növendékei áll-
hattak fel.

Felújított emlékmű- ■
vet avattak a Gyári te-
metőben. 

Lukácsy Lajos szobrászmű-
vész I. világháborúban elesett 
hősök mementojául szolgá-
ló alkotása a Honvédelmi 
Minisztérium pályázatának 
köszönhetően szépülhetett 
meg közel 1 millió forintból. 
Ennek keretében a repedé-
sek kijavítása, a szobor teljes 
felületének csiszolása, imp-
regnálása, a talpazat helyre-
állítása, valamint betűkorrek-
ciós munkálatok valósultak 
meg. Az ünnepségen elő-
ször Riz Gábor országgyűlési 

képviselő intézte szavait az 
egybegyűltekhez, majd Far-
kas Péter Barnabás alpolgár-
mester emelte ki az életüket 

fe lá ldozó 
katonák ér-
demeit. Ezt 
követően a 
történelmi 
egyházak 
k é p v i s e -
lői könyö-
rögtek az 
e l h u n y t 
honvédek 
lelki üdvé-
ért, majd 
megáldot-

ták és megszentelték a fel-
újított emlékművet. Az ava-
tóünnepség a koszorúzás 
perceivel zárult.

Félmillió forintos ön- ■
kormányzati támogatás-
ból új négylábúakkal bő-
vült az Ózdi Rendőrka-
pitányság állománya. 

Janiczak Dávid polgármes-
tert dr. Varga László, rendőr-
kapitány kérte meg a támoga-
tásra az előző esztendőben. 

Jelenleg a kutyák kiképzé-
se zajlik. Polák Gábor és Nagy 
Tamás körzeti megbízottak 
nemrég kezdték meg az öt és 
tizennégy hónapos németju-
hász kutyák tréningezését. 

A jószágoknak az Országos 
Rendőr-főkapitányság Duna-
keszi Kutyakiképző Iskolá-
jában kell majd vizsgázniuk 

egy több hónapos felkészítést 
követően társaikkal együtt. 

Az Ózdi Rendőrkapitányság 
a kutyás járőrök jelenlétével 

is igyekszik a 
közbiztonsá-
got erősíteni. 
Bánk és Udex 
k iképzésük 
után Ózdon és 
a környéken 
látják majd el 
feladataikat 
ga zdá i k k a l 
együtt.

Kézilabdatorna

A Don-kanyarban 
elesettekre emlékeztek

Felújították az emlékművet
A Don-kanyar áldo- ■

zataira emlékeztek 
Szentsimonban január 
12-én. 

A szovjet Vörös Hadse-
reg 75 évvel ezelőtt ezen a 
napon indította meg táma-
dását, amelynek következ-
tében mintegy százezer ma-
gyar katona vesztette életét. 
A hagyományokhoz hűen 
idén is templomi szertartás-
sal kezdődött a megemléke-
zés. A szentmisét Szőke Gá-
bor plébános celebrálta, aki 

szavaiban felidézte a harc-
téren elesett katonák hősies-
ségét. Az ünnepség a temp-
lomkertben folytatódott, 
ahol Vitális István területi 
képviselő, majd Farkas Pé-
ter Barnabás alpolgármester 
elevenítette fel beszédében 
a tragikus történelmi esemé-
nyeket. A megemlékezés a 
világháború helybeli áldo-
zatainak neveit felsoroló em-
lékmű megkoszorúzásával 
zárult. Ezt követően a régi 
iskolaépületben baráti han-

gulatú be-
szélgetés-
re várták a 
vendégeket, 
akik megte-
kinthették 
a helytörté-
neti kiállí-
tást is.

Érkeznek a felszólító levelek

Bánk és Udex négylábú rendőrök

Szuper ügyek
Száraz lábas túra. A Miskolctapolca Barlangfürdőben  január 22–február 1. 
között felújítási munkálatokat végeznek. A karbantartás ideje alatt a fürdő és gyógy-
ászati részlege, a Barlang Aquaterápia is zárva tart. A fürdő legközelebb február 2-án, 
pénteken lesz nyitva a nagyközönség előtt. A karbantartási időszakban száraz lábas 
túrán járhatják be a természetes barlangjáratokat az érdeklődők január 27-28-án.
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folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és hátrányokat a  Megrendelőre hárítja. 
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Telefon: 06 30 532 82 70
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Kos - Nagy felelősséget 
varrhatnak az Ön nyakába és 
bár kitüntetésnek is vehetné 
a bizalmat, Ön mégis ellen-
ségének érzi a főnökét. De ne 

ítélkezzen elhamarkodottan, mert ezek 
az érzések régi sérelemből táplálkoznak. 
Szerelmi életére is a féltékenység lesz a 
jellemző, hála a Vénusz állásának.

Bika - Kiválóan kezdi ezt a 
hetet: egyszerre hat bolygó lesz 
a Bakban, ami a Bikákat meg-
nyugtatja. Végre biztonságban 
fogja érezni magát. Ez kikap-

csolódásra kínál lehetőséget, amire a 
szerdai Bak újhold a legkedvezőbb. Ekkor 
nyugodtan átgondolhatja minden prob-
lémás dolgát! Ne hagyja ki a lehetőséget!

Ikrek - Bár a hét eleji boly-
gófelvonulás Önt nem 
érinti közvetlenül, viszont a 
környezetében lévők a szokott-
nál zárkózottabbak lesznek. 

Jobb lenne, ha ennek nem tulajdonítana 
túl nagy jelentőséget. Szerdától egyre jobb 
passzban lesz, így a hét közepétől már 
oldódik a feszültség.

Rák - Nagyon zsúfoltnak 
ígérkezik a hét eleje, azt se 
tudja majd, hová legyen. Még 
szerencse, hogy jól bírja a tem-
pót és képes lesz folyamatosan 

orvosolni a problémákat, elvégezni az 
Önre váró feladatokat. Baráti találkozókra 
és kikapcsolódási lehetőségekre nemigen 
lesz lehetősége.

Oroszlán - Uralkodó boly-
gójának az Uránusszal alkotott 
négyszöge nehéz helyzetet te- 
remt a kapcsolatában. A  
feszültséget enyhíti a Vénusz  

jelenléte: a kedvességével, a szelídségével 
és a csáberejével mégiscsak leveheti 
a környezetét a lábáról. Nagymacska 
mivoltát tegye félre kicsit.

Szűz - A hangulata szokatlanul 
változékony és ingatag lehet, 
de úgy érezheti, hogy ebből 
semmit nem mutathat ki. A 
konfliktusok elől pedig a tevés-

vevésbe menekül. A rendszeretete jó  
tulajdonság, de nem bújhat ebbe a 
problémái elől. Gondolja át a dolgokat és 
próbáljon hideg fejjel érvelni!

Mérleg - Uralkodó bolygója a 
Nappal áll együtt, ugyanakkor 
nehéz fényszöget zár be az 
Uránusszal is. Ön a hagyo-
mányos értékrend híve, de a 

társa valósággal bombázza Önt azzal, hogy 
elmaradott, túl konzervatív. Ezen csak úgy 
segíthet, ha túllendülve a gátlásain újra-
fogalmazza magában a dolgokat.

Skorpió - A társa jogosan 
vetheti a szemére, hogy többet 
törődik a munkájával, mint 
vele, s a családjával. Sajnos 
még az a vélekedése is jogos 

lehet, hogy egy kollégája iránti érzelmei 
is mélyebbek, mint a kapcsolat azt meg-
engedné. Ez persze nem feltétlenül van 
így, de a gyanú akkor is megfoganhat.

Nyilas - Ne lepődjön meg, 
hogy még ezen a héten is a 
pénz lesz a figyelme közép-
pontjában! Ritka és épp ezért 
nagy jelentőségű, hogy tízből 

hat bolygó jár a Bakban: Nap, Hold, 
Merkúr, Vénusz, Szaturnusz és Plútó. Ettől 
hajlamos lesz folyton a pénzt számolni, de 
szakítson időt másra is! 

Bak - A héten bizony több 
bonyodalommal is szembe 
kell néznie. Hirtelen azt se 
fogja tudni mihez kezdjen, 
mely problémáját kellene előbb 

orvosolnia. Mindenképpen állítson fon-
tossági sorrendet, különben el fog veszni 
a részletekben és a feladatok között. Kap-
csolata azonban harmonikusnak tűnik.

Vízöntő - Olyan kellemes 
élmény éri a napokban, hogy 
akik eddig csalódást okoztak 
Önnek vagy megbántották, most 
egyszeriben segíteni akarnak 

Önnek és jóvátenni azt, amit elszúrtak. 
Ne legyen dacos, hanem hagyja, hogy 
megtegyék. Így akár újjá is éledhetnek az 
elgyötört kapcsolatai!

Halak - A baráti kapcsolatait 
most fontosabbnak élheti meg 
a szerelemnél. Ne is csodálkoz-
zon azon, ha ez bizony szemet 
szúr a kedvesének és bántja is 

őt ezzel. Kivéve, ha Önök között legalább 
olyan mély barátság van, mint amilyen a 
többi barátaival. Mindenesetre figyeljen 
jobban az egyensúlyra!

 HOROSZKÓP 4. HÉT (2018. január 22-től január 28-ig)

Nyitva: H-P 8-17, Szo 8-13

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

AKCIÓ!
MINDEN TERMÉK ÁRÁBÓL  

35% KEDVEZMÉNY
JANUÁR 22-TŐL!

Érdeklődni: 
30/253-8392 
30/577-8489
(Hétköznapokon  
8.00-15.00 között)

Szórólapok, 
reklámkiadványok

terjesztésére 
megbízható, kézbesítésben 

jártas munkatársakat keresünk 
Ózd területéről

 Gépkocsival rendelkezők 
jelentkezését is várjuk.

NEM DIÁKMUNKA!

Mezőgazdasági gépkeze-
lői végzettséggel rendelke-
ző - lehetőleg fiatal nyug-
díjas - munkatársat kere-
sünk traktorosi munkakörbe. 
Jelentkezés kizárÓlaG mun-
kanapokon 9 órától 15 óráig a 
30/9354-016 telefonszámon.

o k t a t á s t  V á l l a l

aranykalászos Gazda, Méhész, 
Vagyonőr, Targonca-, Földmunka-, 
Emelőgép-kezelő tanfolyamokat indí-
tunk. E001083/2015/A008, A004, 
A022, A012, A011. Érd: 06-30/228-
3281

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, 
Vendéglátó üzletvezető, Vendéglá-
tó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ 
tanfolyam. (E-000937/2014/A001-
A011) Érd: 06-70/524-6166. www.
oktatohazkelet.hu

Jó helyismerettel rendelkező kommunikatív, 
környezetére igényes, 

keresünk, versenyképes jövedelemmel megbízható, KÖZÉPKORÚ hölgy személyében.
Érd: munka16@indamail.hu

TELEFONOS DISZPÉCSERT

személy és vagyonőri tanfolyam indul 

Ózdon és Putnokon. Érd: 06-70/948-

7258

k Ö s z Ö N e t

tisztelettel megköszönjük 
az ózdi tűzoltóságnak, hogy 
2018. január 1-jén hajnal-
ban a damjanich úton bal-
esetet szenvedett kutyánkat 
megmentették!
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Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését küldje el 
önéletrajzát a hr@polyax.hu email címre vagy jelentkezhet 

az alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

JÖJJÖN HOZZÁNK 

FELADATOK:
 CNC gépek kezelése,
 Mérési, dokumentálási feladatok ellátása,
 Szerszám cserék elvégzése,
 Önálló munkavégzés,

ELVÁRÁSOK:
 Megbízhatóság, precíz munkavégzés,
 Pontosság a munkavégzésben,

ELŐNY:
  CNC gépek beállításában és több éves gyártói környezetben 
szerzett tapasztalat,

 Rá bízott feladatot megbízhatóan elvégzi,
 Minimum 2-3 éves szakmai tapasztalat,

AMIT KÍNÁLUNK:
  Folyamatosan fejlődő cégnél biztos, stabil munkahely,
 Kiemelkedő fizetés és egyéb juttatások,
 Utazási költségtérítés,
 Lakhatási támogatás,
 Szakmai fejlődések támogatása

Elege van a folyamatos műszakból?

Fémipari alkatrészeket gyártó cégünk, csapatunk bővülése és fejlődése 
érdekében keres új munkavállalókat az alábbi munkakörben:

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
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Menü ajánlatunk:

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

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

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!”

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

+ jelenléti bónusz + minőségi bónusz + teljesítmény bónusz

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

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

www.gamax.hu

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

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

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

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

keresünk hosszú távú  
németországi munkára  

azonnali kezdéssel

Önéletrajzokat a  

e-mail címre várjuk, 
bővebb felvilágosítás  
a  

vagy a  
telefonszámokon.
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www.stopautossuli.huwww.stopautossuli.hup
NYTSZ.: 00346-2008

Nyitva tartás: H.–P.: 8.00–17.00, Szo.: 8.00–13.00

NAGYKER ÁRON

HASZNÁLTRUHA-
 KERESKEDÉS

Ózd, József Attila u. 13., 
a Könyvtárral szemben

JANUÁR 22-TŐL A KÉSZLET EREJÉIG!

JÁ
ZM

IN

TURI

AKCIÓ
MINDEN TERMÉK 

ÁRÁBÓL 35% 
KEDVEZMÉNY

Az első előadás február 5.

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

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését küldje el 
önéletrajzát a hr@polyax.hu email címre vagy jelentkezhet az 

alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

CNC gépbeállító

Feladatok:

a minőség � gyelembevételével

felügyelete, beállítása

Elvárások:

CNC gépbeállító kollégát keres.
3600 Ózd Kőalja út 111. (bejárat a 25-ös főút felől)

Tel.: 06-30/946-3740, 06-30/730-7525; e-mail: suzukikaiser@t-online.hu






















