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

504400

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

széles választéka kapható!

Hívjon bizalommal!
Széplaky László Zoltán
Telefon:  +36308588948

Ingyenes 
házhozszállítás 
előre egyeztetett 

időpontban, 
értékhatár alapján!  

Ózd 30 km-es 
körzetében.

5000 Ft feletti vásárlás esetén,
300 Ft kedvezmény!

PIKO

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

Éljen a 

lehetőséggel!

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

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

Tanulj tovább az Abigél
 Többcélú Intézményben!

Felvételt hirdetünk 2019/2020-as tanévre a következő szakokon:
GIMNÁZIUM:

FELZÁRKÓZTATÁS

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS:

4 évfolyamos gimnáziumi képzések:

Női szabó •  Szociális gondozó
Épület és szerkezetlakatos •  Kőműves

színjáték, tánc, zene, képzőművészet  

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

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

Változtatás lehetséges a szakma szerkezeti döntés szerint.

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

általános kerettanterv szerint

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

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

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

LEHETŐSÉG!
CSAK NÁLUNK!

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

Mert a látása 
mindennél többet ér!

Nyugdíjasok �gyelem!
2019. áprilisától  bútorozott

apartmanok (földszintes), idősek 
részére állnak rendelkezésre,

házi gondozással.  
Érdeklődni e-mailben:

drheldner@gmail.com
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MIKSZTAI AUTÓSISKOLA
M, A, B, C, C+E, D KATEGÓRIÁK

CSALÁDI ÉS DIÁK
KEDVEZMÉNY

Vasvár út 49.WWW.MIKSZTAIAUTOSISKOLA.HU

30/9689-756T

Ózdon
az Inkubátorházban /302. terem/
2018. február 4., hétfő 15:30-kor

GÁZKÉSZÜLÉK 
JAVÍTÁS

Tel.: 06-30/540-7008

Tűzhely, bojler, kazánok 
javítása

(régebbiek is) 
48 órán belül!

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén
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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

Ózdi partnerünk számára 
melegüzemi területre keresünk 

BETANÍTOTT 
MUNKATÁRSAKAT, 

GÉPKEZELŐKET
ÉS HEGESZTŐKET 

Érd.: 70/637-4810, 70/440-3578
ugyfelszolgalat@humanexistence.hu

www.facebook.com/
www.humanexistence.hu/

Lapzárta: 
kedd 12 óra

504137
505287

504441
504772

505125

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! 

504370

2019. január 12.  szombat 
17:00 
Don-Kanyar megemlékezés 
- 1943.
A templomban az első 
és második világháború 
áldozatait felidéző szentmisét 
celebrálja Szőke Gábor 
plébános.
Utána koszorúzás a 
templomkertben, amelynek 
része Vitális István 
önkormányzati képviselő 
köszöntője és  Janiczak Dávid 
Ózd polgármesterének ünnepi 
beszéde.

2019. január 18. péntek 
14:00
Szabó Gyuri bácsi, a bükki 
füvesember Ózdon
Gyógynövényekkel az 
egészség megtartásáért
Az előadás előtt és után 
termékárusítás lesz.
A belépés ingyenes!
Ózd, Olvasó

2019. január 19. 09:00-18:00
Kézilabda 
Bellér László emléktorna 
Serdülő csapatok részére
Marosi István Városi 
Sportcsarnok

2019. január 21. (hétfő) 
Civil Ház
15.00  ÉLET-KÉPEK - kiállítás 
Szakács Barna festőművész 
alkotásaiból
A kiállítást megnyitja: 
JANICZAK DÁVID - Ózd város 
polgármestere
Közreműködnek: Béri László 
és az ÓMI Zenés Színház tagjai

2019. január 22. (kedd)  
Olvasó
15.00 Kiállítás a III. MIZERÁK 
ISTVÁN FOTÓPÁLYÁZAT 
munkáiból 
16.00 A VII. FOLYOSÓTÁRLAT 
MEGNYITÓJA
A kiállítást megnyitja Dr. 
Kósné Dargai Rita az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság 
elnöke
Közreműködnek: Tóthné 
Kocska Orsolya és Tóth Hanna 
Dóra

16.30 „TŰVEL-FONÁLLAL”
Lukácsy Lászlóné, népi 
tárgyalkotó-iparművész és az 
Aranygyűszű Díszítőművészeti 
Szakkör kiállítása
A kiállítást megnyitja: 
Dr. Bodnár Mónika PhD - 
etnográfus Herman Ottó 
Múzeum   

Közreműködik: Ózdi Néptánc 
Egyesület

17.00 KULTÚRA NAPI 
GÁLAMŰSOR
Ünnepi köszöntő: RIZ GÁBOR - 
országgyűlési képviselő
Az Ózdi Művelődési 
Intézmények
„A MŰVELŐDÉSÉRT” 
KITÜNTETŐ DÍJAINAK 
ünnepélyes átadása
A kitüntetetteket köszönti: 
JANICZAK DÁVID - Ózd város 
polgármestere

ÉLETÜNK A TERMÉSZET a III. 
Mizerák István fotópályázat 
eredményhirdetése 

18.00 A MADÁR ÉS A LÁNY
zenés, irodalmi versszínház
Előadók: Szaka Attila, Vámos 
Fruzsina, Dobos Eszter, 
Gyárfás-Dobos Adrienn

2019. január 22-25. 
Kultúra hete az NFÉ-ben

2019. január 23. (szerda) 
Városi Könyvtár
15.00  VALLOMÁSOK A 
SZÜLŐFÖLDRŐL  
Balogh Béni (1922-2000) 
Nekézseny szülötte, a magyar 
rege- és mondavilág írója
című könyvbemutató
Vendégek: Bánfalvi Lászlóné ny. 
könyvtárvezető, a kötet egyik 
szerzője, Venyigéné Makrányi 
Margit, ny. könyvtárigazgató, a 
könyv lektora

2019. január 25. 10:00
Élmény média óra  Szijártó 
Imre egyetemi tanár 
vezetésével.
A magyar �lmtörténetet 
bemutató tárlatvezetés - NFÉ

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.)

Ózdon, a Városközpontban 
24 m2-es ÜZLETHELYISÉG 

(a volt Adidas bolt)
teljes berendezéssel KIADÓ. 

Tel.: 06-70/318-6345

Adja fel apróhirdetését újságunkban

KIEMELÉSSEL!
Válasszon 4 lehetőség közül! 

Sárga háttér
500 Ft/alkalom

Fekete keret
500 Ft/alkalom

Piros keret
500 Ft/alkalom

Negatív
500 Ft/alkalom

505315
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Cégünk precíz, önálló munkavégzésre alkalmas 

HR asszisztenst 
keres.

Fényképes önéletrajzát az  

allas@wamamont.eu  
e-mail címre várjuk, a pozíció megjelölésével.

Főbb feladatok:
 Álláshirdetések kezelése, nyomonkövetése
 Toborzás
 Jelöltek interjúztatása
 Statisztikák, riportok készítése
 
Az álláshoz tartozó elvárások:
 Jó kommunikációs készség
 Hasonló területen szerzett munkatapasztalat
 Csapatszellem
 „B” kategóriás jogosítvány
 
Amit kínálunk:
 Igényes, modern munkakörnyezet
 Fiatalos, lendületes csapat
 Stabil, dinamikusan fejlődő üzleti háttér

Győrbe keresünk szerkezet
lakatosokat, szerszámkészítő
lakatosokat, CO hegesztőket,

CNC gépkezelőket,
autószerelőket, vasúti jármű
szerelőket, mezőgazdasági

gépszerelőket,
villanyszerelőket, kovács

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

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

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!

Tel.: 06-30/415-2428

Lengyel 
SZÉN 

(6500 kcal, 
7%  hamutartalom)  

folyamatosan kapható! 
Európai Szociális
Alap

Az Észak-Magyarországi régióban 22 jogpont irodában, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyében 11 irodában működik ingyenes jogsegélyszolgálat. Munkavállalók, mun-
káltatók, és vállalkozások egyaránt igénybe vehetik az ingyenes személyes, telefonos, 
online, e-mailes jogi tanácsadást a munkajog, társadalombiztosítási jog, társasági-cég-
jog, adójog témakörökben. Új szolgáltatás az alternatív vitarendezés, döntőbírásko-
dás, melyet szintén ingyenesen vehetnek igénybe az érdeklődők. 

JOGpont iroda Ózdon:

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés 

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje:

www.jogpontok.hu
Ingyenesen hívható Zöld szám: 

06-80-77-88-00
E-mail: jogpontok@kisosz.hu

Dr. Mustos Lajos 3600 Ózd, Vasvár u. 52. péntek: 14:00-19:00

504541

VÁRUNK TÉGED
A MISKOLCI EGYETEM 
ÓZDI  KIHELYEZETT
TAGOZATÁN!

JELENTKEZZ A

INDULÓ KÉPZÉSEINKRE!
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2019. FEBRUÁR 15.

N: NAPPALI 
L: 
ÁF: ÁLLAMILAG FINANSZÍROZOTT 

Ö: ÖNKÖLTSÉGES
H: HAGYOMÁNYOS KÉPZÉS
D: DUÁLIS KÉPZÉS

ÁLTALÁNOS KÉPZÉSI, JELENTKEZÉSI INFORMÁCIÓK
TISZTI KASZINÓ 3600 ÓZD, GYÁR ÚT 2. 

D 3600 ÓZD, GYÁR ÚT 1.

SZAKA ATTILA 

NAPPALI TAGOZAT ÁLLAMILAG FINANSZÍROZOTT

ÖHAGYOMÁNYOS ÉS
DUÁLIS KÉPZÉS
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h á z - ,  h á z r é s z  e l a d á s

Kissikátorban, a főúton komfortos 
családi ház eladó. 5 szoba, garázs, 
kert. Érd: 06-48/428-068

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

h á z - ,  h á z r é s z  K e r e s é s

Ózdon, a Március 15. úton eladó csa-
ládi házat keresek. Érd: 06-70/600-
3330

l a K á s e l a d á s

Farkaslyukban eladó szoba-kony-
hás, fürdőszobás lakás vagy cserél-
hető. Érd: 06-20/401-3031

Ózdon eladó Vasvár úti, 7. emeleti, 
3 szobás, 60m2-es lakás. Irányár: 
4,9MFt. 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

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

eladó Miskolc belvárosában Soltész 
Nagy Kálmán u. 77nm-es, gázos 2. 
emeleti lakás, 2 emeletes épület-
ben. Belsőudvaros, pihenőkertes 
társasházi lakás. Gépészetileg tel-
jesen felújított, ablakok cserélve 
műanyag nyílászárókra. Nappali+ 
étkező + konyha egyben, 3 szoba, 
előszoba, fürdőszoba, külön wc. Ár: 
14,99 MFt Érd: 20/980-6678

l a K á s K e r e s é s

eladó lakást keresek készpénz 
fizetéssel. Hitel, adósság, teher 
nem akadály. Érd: 06-30/887-
5000

a l b é r l e t

Összkomfortos családi ház kiadó 
Meggyesen. Érd: 06-70/384-0563

ü z l e t ,  m ű h e l y ,  i r o d a

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

g a r á z s

garázst vásárolnék Ózdon. Érd: 
06-30/351-1500

j á r m ű

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

Ford Fiesta 1.4 benzines, piros, 
5 ajtós autó eladó. 2003-as, jó 
állapotú, sok extrával, téli/nyári 
gumikkal 580e Ft. Érd: 06-30/347-
8603

Kia Ceed 1.4 kombi 2008-as, meg-
kímélt állapotban eladó. Autóbeszá-
mítás lehetséges. Érd: 06-70/600-
3330

r é g i s é g

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

régi vásznakat (zsák, méter), kisebb 
fateknőt, zománcozott babakádat, 
horgonyzott kádat, kázsmér ken-
dőt, dunnát vásárolok. Tel.:06-
20/428-3455

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

á l l a t

Fiatal jércék és nagy testű fehér 
libák eladók. Érd: 06-30/467-9271

hízók eladó nagy súlyban 450Ft/
kg. Szállítás megoldható. Érd: 
06-70/384-9209

saját terményen nevelt 140-240kg 
közötti hízók eladók Csépányon. Szál-
lítás megoldható. Érd: 06-70/371-
7568

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

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 
700 Ft/db. Érd: 06-20/204-2382

30-40kg-os süldők eladók. Érd: 
06-30/756-2651

t ű z i F a  e l a d á s

Fenyő tűzifa méteres és kétméteres 
szálakban házhoz szállítva eladó. A 
szállítás mérhető állapotban történik 
16.000Ft/erdei m3. Kis mennyiség 
csak Ózd és környékén. AA5843325. 
Érd: 06-30/855-5497

Konyhakész, kalodás tűzifa számlá-
val 12E Ft/m3, ömlesztve is. Ingye-
nes kiszállítás. Érd: 06-70/590-
4645, 06-30/550-3930, 06-20/571-
8506 AA5917776

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 110db kockabálás réti széna 
500Ft/db, ugyanitt lovaskocsi, brics-
ka, lószerszám. Érd: 06-30/756-
2651

eladó saját termelésű, első osztályú, 
kiváló minőségű kukorica és búza. 
Ár: 5900/mázsa. Érd: 06-70/285-
8801

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

e g y é b  K e r e s é s

régi motorkerékpárokat, Velorexet 
vásárolnék gyűjteményembe. Érd: 
06-30/950-9170

Minden héten 

online is 
megtekintheti 
újságunkat!
www.szuperinfo.hu

Gyászjelentését, 

megemlékezését, 

köszönet-

nyilvánítását 

jelentesse meg 

nálunk!

Forduljon 
bizalommal 
irodánkhoz.
�: 06-30/532- 8270

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 

akik

id. HLAVÁCS 
JÓZSEF

temetésén részt vettek, 
fájdalmunkat enyhíteni 

igyekeztek.

A gyászoló család

Köszönetet 
mondunk

mindazoknak, akik

SZROGH 
LÁSZLÓ

(élt 88 évet)

temetésén megjelentek,
sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Hálás szívvel 
köszönjük 

mindazoknak, akik

KERTÉSZ 
FERENC

temetésén megjelentek,
gyászunkban osztoztak.

Szerető családja

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

KASKÖTŐ 
JÁNOS
(élt 78 évet)

temetésén megjelentek,
sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló családja

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 

akik

BOLYKI IMRÉNÉ
Rózsika néni 

(élt 90 évet)

gyászszertartásán 
megjelentek,

fájdalmunkban osztoztak.

Lánya, veje és két unokája

Fájó szívvel 
emlékezünk

ELEK JÁNOS
(élt 68 évet)

volt kohász
halálának 1. évfordulóján.

Felesége és két gyermeke

Csak az hal meg, 
akit elfelednek.
De te szívünkben 
örökké élni fogsz!

ROSZJÁR 
LAJOS

halálának 3. évfordulóján
emlékezik 

szerető felesége, unokája 
Vivien és Cintia,

családjuk és dédunokája

55 m2 LAKÁS bútorozottan 
Tiszaújvárosban 

számlásan KIADÓ. 
Érdeklődni e-mailben:

drheldner@gmail.com

Apró
504186

504610

504646

504639

501258

503166

504989

505053

TŰZIFA ELADÓ  
(cser, tölgy) méterben 28.000Ft/m3 

1mx1mx1,7m kiszállítva.
Vegyes tűzifa 26.500 Ft/m3

Érd: 06-70/222-3650 504398

kapható közvetlenül 
a bányától.SZÉN

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

504047

503968
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gyűjtő keres! Régi matchboxokat, 
játékokat, távirányítós autókat, 
lemezjátékokat és autókat, pedá-
los moszkvicsot. Érd: 06-70/418-
2086

s z o l g á l t a t á s t  K í n á l

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

nyílászáró csere, festés, burko-
lás, teljeskörű felújítás, homlok-
zat szigetelés, redőny, rovarháló. 
Minőségi kivitelezés, rövid határ-
idővel, referenciával. Facebook: 
GP Nyílászáró. Érd: 06-70/333-
1993

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

ÚszásoKtatás Ózdon! Egyé-
ni és csoportos órák egyéni idő-
pontokkal és óratervvel. Kis Ger-
gő négyszeres olimpikon, többszö-
rös Európa bajnok és világbajno-
ki érmes, örökös magyar bajnok 
06-70/607-1307

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

budapesti munkavégzésre kere-
sünk, csőszerelő, hegesztő, segéd-
munkás munkatársakat. Szállás, 
utazás biztosított. Bér megegye-
zés szerint. Érd: 06-20/842-0177 
SL-Gépész 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! Autóipa-
ri multi keres betanított munka-
körbe, biztonsági öv összeszere-
lő kollégákat sopronkövesdi gyá-
rába, 3 műszakos munkarendbe. 
A szállás és a bejárás megoldott. 
Kiemelkedő bér mellett, 13. havi 
fizetést, prémiumot, cafeteria-t, 
bérelőleget is biztosítunk. Érd.: 
06-70/600-9021 JOBmotive Kft.

győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, gép-
lakatos, CNC-gépkezelő, autósze-
relő, villanyszerelő munkakör-
be dolgozókat. Amit biztosítunk: 
versenyképes fizetés, cafeteria, 
szállás, munkába járás, hazau-
tazási támogatás, bérelőleg. Érd.: 
06-70/415-9021 JOBmotive Kft.

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

nincs munkád vagy váLtani sze-
retnél? Betanított dolgozókat keres 
nemzetközi autóipari cég győri és 
mosonmagyaróvári munkahe-
lyére. Versenyképes fizetés mel-
lé, cafeteria-t, szállást, munká-
ba járást, bérelőleget biztosítunk. 
Érd.: 06-70/415-9020 JOBmotive 
Kft.

o K t a t á s

matematikából korrepetálást válla-
lok! Érd: 06-70/942-8064

személy- és vagyonőri tanfolyam 
indul Ózdon! Bővebb felvilágosítás: 
06-70/948-7258

g o n d o z á s

állandó felügyeletre idős szülők 
mellé, váltó műszak jelleggel is, 
lehetőleg gondozói gyakorlattal ren-
delkező 2-3 fő ápolót keresek! Érd: 
06-20/2600-600

70 éves férfi otthoni ápolásra keres 
szakápolót. Érd: 06-48/448-162

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: 2019/02 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

Lapzárta: kedd
12:00 óra

Kos - Jelentős felfedezéseket 
tehet önmagával kapcsolatban, 
amik segíthetik abban, hogy 
javítson az élethelyzetén. Képes 
szembenézni a hibáival, ami eddig 

akadályozta vagy hátráltatta. Figyeljen arra, 
hogy ez a megújulás ne legyen szelektív, 
mert azzal nem lesz beljebb, ha nem vesz 
tudomást az aktuális problémáiról. A dolgok  
nem oldódnak meg maguktól.

Bika - Érdemes lenne kicsit 
lazábban állnia a dolgokhoz, 
mert túl görcsösen próbál elérni 
bizonyos dolgokat. Ne akadjon 
ki, ha még nem látja az út végét, 

egyelőre örüljön annak, ha az utat látja és 
képes rajta haladni. Becsülje meg a kis 
lépéseket. Még nem veszített semmit, az, 
hogy még nem tart ott, ahol lenni szeretne, 
nem a kudarc jele. Legyen türelmesebb!

Ikrek - Akármivel kapcsolatban 
is voltak kétségei, azok végre el-
oszlanak a héten. Több tekintet-
ben is megkapja a bizonyosságot, 
amire vágyott. Egyesek még azt is 

tudni fogják, min kellene változtatniuk vagy 
melyik irányba kellene haladniuk, hogy elér-
jék céljaikat. Ugyanakkor kiegyensúlyozott 
és örömteli napok várnak Önre szeretteinek 
köszönhetően.

Rák - Végre úgy érzi, elérhető 
közelségbe kerültek álmai, 
vágyai. Éppen ezért, még ne 
dőljön hátra, hanem szorgal-
masan tegyen lépéseket annak 

érdekében, hogy célba is érjen. Készen áll 
arra, hogy beengedje életébe a változásokat. 
Ajánlatos lehet elmélyülnie a spiritualitás-
ban, mert rengeteg erőt adhatna Önnek és 
még útmutatással is szolgálhatna.

Oroszlán - Ezen a héten akadá-
lyokba ütközik, semmi sem akar 
úgy sikerülni, mint azt szeretné. 
Fontolóra kellene vennie, hogy 
esetleg valamit rosszul csinál, és 

ajánlatos lenne változtatnia a szokásain. Egy 
kicsit maga alatt lehet, pedig nincs miért 
aggódnia, meg fognak oldódni a problémái. 
Ha beengedi a változásokat, lassan, minden 
rendeződni fog maga körül.

Szűz - Komoly lelki fejlődésen 
esik át a héten. Csalódás és 
veszteség is érheti, amik miatt 
átértékeli a kapcsolatait. Lesznek 
olyanok, amik véget érnek, míg 

más kapcsolatok megerősödnek. Meg 
kell tanulnia megbocsátania magának és 
másoknak, és hogy kimutassa a szeretetét. 
Nehéz, kissé megterhelő, de értékes lec-
kékkel teli hét elé néz, ami a javára fog válni.

Mérleg - Időszerű lenne, hogy 
meghozzon bizonyos döntéseket, 
sőt, meg is tegye őket. Győzze le 
az Ön előtt álló akadályokat, mert 
megteheti. Ne legyen kishitű. 

Minél inkább ellenáll vagy próbálja elke-
rülni, annál rosszabb lesz Különben is, a 
napokban végre megláthatja a fényt az 
alagút végén, és mindjárt fel is ébred Önben 
a remény és bízni kezd egy szebb jövőben.

Skorpió - Ez a hét tökéletes 
arra, hogy ápolja a kapcsolatait. 
Érdemes lenne többször kimoz-
dulnia és társaságba mennie, 
időt szánnia barátaira vagy kol-

légáira. Sokat segíthetnének Önnek abban, 
hogy jobban megbízzon másokban. Továbbá 
nem ártana elővennie mindazt, amit koráb-
ban halogatott, mert sok dolgot sikeresen 
megoldhatna, letudhatná őket. 

Nyilas - A következő napokban 
tudatosan igyekszik mások segít-
ségére lenni, keresi a lehetőségét 
annak, hogy jót tegyen másokkal. 
De ezt igazán nem kell erőltetni, 

csak járjon nyitott füllel és szemmel és 
ajánlja fel a segítségét, de ne erőltesse rá 
magát másokra. Ugyanakkor álmai meg-
valósításának vágya is elemi erővel ébred fel 
Önben, ne fogja vissza magát!

Bak - Izgalmas hét előtt áll, ami 
sok kalandozási lehetőséget ígér. 
Új élményekben lesz része és még 
akár új barátokra is szert tehet, ha 
elfogadja a meghívásokat, amiket 

kap vagy ha egymaga kimozdul otthonról. 
Egyedül arra figyeljen, hogy mielőtt bármi-
lyen új dologba vágja a fejszéjét, gondolja át, 
mi lehet a várható kimenetele, így elkerül-
heti a meglepetéseket. 

Vízöntő - Egész héten nyugodt 
lesz. Semmi sem hozhatja ki 
békés állapotából. Ez azt is jelenti, 
hogy nem túl eseménydús hét elé 
néz, így lesz ideje gondolkodni 

bizonyos dolgokon és elkezdi észrevenni 
maga körül azokat a dolgokat, amik rosszak 
és nem működnek, legyen szó a kapcso-
latairól vagy a saját hibáiról és készen áll 
arra, hogy változtasson ezeken.

Halak - Nem ártana egy ala-
pos önvizsgálat, hogy mit és 
miért tesz. Olyan lelki problémák 
mozgatják a tetteit, amelyekről 
nem hajlandó tudomást venni, 

ilyen az önbizalomhiány szülte féltékenység, 
irigység. Jól gondolja meg, milyen 
tevékenységbe öli az energiát, kerülje az 
időpazarló tevékenységeket és koncentrál-
jon önmagára és az életképes célokra.

 HOROSZKÓP 3. HÉT       (2019. január 14-től január 20-ig)Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a

SEGÍTSÉG, 
BAJBAN VAGYOK! 

Csigolyatöréssel lakáshoz 
kötött édesanya vagyok, 

aki 40 évig egyedül ápolta 
nyomorék �át. A tartós 
ápolást végző időskori 

támogatási kérelmemet 
elutasították. Indok: mert 

rövid ideig kaptunk ápolási 
díjat. Ehhez kérnék segítséget 
egy igaz, önzetlen, becsületes, 
lelkiismerettel élő embertől. 

Józsa Lászlóné
06-48/475-062
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KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA 1 MŰSZAK
VESZPRÉMBEN INGYENES 
SZÁLLÁSSAL A BALATONPARTON
bér: br. 1000 Ft-1250 Ft/óra

+ teljesítménybónusz és minőségi bónusz
Fizetési előleg;hazautazás 100%-os támogatása

06-20-272-61-18

Színházunk zenekara kíséri Placido Domingo dániai 
koncertjét Aarhusban, a Musikhusetben. A koncerten 
közreműködik Rost Andrea és Camila Titinger, a karmester Eugene Kohn lesz.
Zenekarunk a MÁV Szimfonikus Zenekar helyett ugrik be Placido Domingo január 14-i koncert-
jére Dániában. Zeneigazgatónk, Cser Ádám számolt be arról, mit is jelent egy ilyen felkérés.
– Ez egy igen ritka lehetőség, a zenekar nagy odaadással készül a koncertre, ahol egy világ-
sztárt kísérhetnek, ami valóban életre szóló élmény lesz – fogalmaz Cser Ádám. Mint mondja, 
ez egy olyan zenei adalék és együtt zenélés lesz, amire sokáig fognak emlékezni. – Büszke-
séggel tölti el a zenészeket és biztos, hogy a későbbi években is szívesen mesélik majd má-
soknak – teszi hozzá.
A Zenekar rendkívül nagy megtiszteltetésként fogadta a megkeresést, és már nagy lelkese-
déssel várják, hogy színpadra léphessenek január 14-én.

Placido Domingot kíséri a 
Miskolci Nemzeti Színház Zenekara!504586

505283
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www.szuperinfo.hu
Telefon:  30/532-8270

adrienn.bodane@szuperinfo.hu

VÉRADÁS
IDŐPONTJA 
ÉS HELYSZÍNE:
Január 14., hétfő 11.00-12.30  
Bánréve -  Polgármesteri Hivatal 
Január 21., hétfő 09.00-10.00   
Csokvaomány - Rendelő  
Január 21., hétfő 11.30-13.30  
Ózd - II. János Pál Katolikus 
Általános Iskola 
Január 23., szerda 08.30-10.00  
Uppony - Közösségi Ház 
Január 23., Szerda 11.00-12.00  
Sajóvelezd - Művelődés Háza 
Január 24., csütörtök 08.30-09.30  
Királd - Polgármesteri Hivatal 
Január 24., csütörtök 11.00-13.00  
Ózd - Rendőrség - 3600 Ózd, Jászi 
Oszkár utca 2.  
Január 29.,  kedd 09.30-11.00   
Járdánháza- Egészségház 
Január 30., szerda 11.00-16.00    
Ózd Civil Ház - 3600 Ózd, Árpád 
Vezér u. 29.  

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

PEPPI JÁTÉKBOLT

Nyitva: H-P 8:30-16:30, Szo: 9:00-12:00; 
Telefon: 470-677

a Vasvár üzletházban, a Városház téren

Igazolvány-
képek 

készítése
• egyéni beállítással, 
• szép kivitelben
•  bérlethez, 

sport igazolványba, 
munkahelyhez, 
pályázatokhoz

VÁLTOZATLAN ÁRON!

www.szuperinfo.hu

Adja fel apróhirdetését 

otthonról, kényelmesen 
honlapunkon keresztül!

 

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?
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hirdetésfelvételi p nt!

Apró és keretes hirdetéseit is 
feladhatja a PEPPI JÁTÉKBOLTBAN
Városház tér Szolgáltatóház földszintjén!
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502537

504405

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

A Fly-Trans Kft.

KIEMELT KERESETI  
LEHETŐSÉGGEL 

N E M Z E T K Ö Z I  
G É P KO C S I V E Z E T Ő K E T 

keres 24 tonnás kamionra. 

Export-import fuvarfeladatok  
végzésére, (nem uniózás) 

új flottával, miskolci telephelyre.

504072 Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

BALATONPARTI SZÁLLÓNKBAN

INGYENES SZÁLLÁSSAL

ELÉRHETŐ ÁTLAG KERESET 

!Fizetési előleg  !Havi ajándékcsomag

CSOMAGOLÓKAT KERESÜNK
VESZPRÉMBEN

+36 20 216 56 10
SZÉKESFEHÉRVÁRRA

AUTÓIPARI partnercégünkhöz

OPERÁTOROKAT
KERESÜNK

INGYENES SZÁLLÁSSAL
Kereset: net.170.000-200.000 Ft
+36 20 336 38 03

nettó 180.000 Forint-tól
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Normál bőrre
Szinte minden otthonban található kamillavirág. 
Kétkanálnyit leforrázva, majd pépesre főzve, kel-
lemes bőrnyugtató pakolás lehet a normál bőrű-
ek számára. Természetesen csak ha már kihűlt, 

akkor helyezzük az arc érzékeny bőrére, 
majd 10-15 perc után langyos vízzel mos-
suk le a pépet.

Zsíros bőrre 
Reszeljünk le egy uborkát (felesleges meg-
hámozni) majd a péphez adjunk néhány 
csepp citromot és élesztőt. Ha a masszába 
egy kevés lisztet is teszünk, akkor keverhe-
tőbb lesz. Kenjük az arcunkra, majd 15-20 
perc múltán dörzsöljük le. Mitesszeres bőr 
esetén kifejezetten hatásos. Egy tojássár-
gáját keverjünk el egy evőkanál olívaolajjal, 
majd adjunk hozzá egy teáskanálnyi friss 
citromlevet. A tisztító hatású pakolást 30 
perc múltán távolítsuk el! Tíz deka túrót ala-
posan keverjünk össze két evőkanál mézzel 
és két evőkanál citromlével. Húsz percig hagyjuk 
hatni az arcunkon. Ezeket a pakolásokat hetente 
egyszer-kétszer alkalmazhatjuk, ennél gyakrabban 
nem javasolt, mert kiszáríthatják a bőrt. 

Száraz bőrre 
Az uborkát reszeljük le (hámozni nem fontos!), 
majd az így kapott péphez keverjünk margarint 
vagy étolajat. Fel is szeletelhetjük az uborkát, 
majd a szeletekkel beboríthatjuk az arcunkat, de 
a leve hatásosabb. Ebből kétkanálnyit keverjünk 

össze egy kanál tejföllel, majd a krémes anyagot 
vattakorongokkal itassuk fel, s azokkal fedjük be 
az arcunkat mintegy fél órára. A meghámozott és 
lereszelt uborkát egy evőkanál mézzel is keverhet-
jük. Az arcunkra kenve fedjük le, majd a pakolást 
húsz perc után ásványvízzel mossuk le. Hatékony 
szépítőszer a friss gyümölcsökből készült pakolás 
is. Ehhez bármilyen gyümölcsöt (narancs, alma, 
eper, körte, citrom stb.) turmixoljunk össze, ke-
verjünk hozzá egy kis tejszínt, majd az arcra ken-
ve hagyjuk pihenni. 10-15 perc múltán bő, langyos 
vízzel eltávolítható.  forrás: www.vital.hu 

Szépség, egészség
Házi arcápoló pakolások

A Fenyő - Panzió és Apart- ■
man a Zsóry-fürdőtől mind-
össze 150 méterre található, 
egy csendes mellékutcában.

Százharminc vendég egyidejű foga-
dására alkalmas a néhány éve telje-
sen átépített és felújított panzió és az 
apartmanház. Mindkét helyen hangu-
latos kávézó és étterem is működik, 
ahol a vendégek választhatnak a ma-
gyar és nemzetközi konyha finom ízei, 
ételspecialitások, olaszos és magyaros 
ételek, és a helyben sütött csaknem 
30 féle pizza közül, amelyekhez finom 
koktélok és világhírű egri borok ihatók. 
Barátságos, közvetlen a személyzet. A 
gyermekkel érkező vendégek számá-
ra gyerekágy, etetőszék és játszótér is 
igénybe vehető. Díjmentes parkolás 
az udvarban. 
Aki szeretne pár napot pihenéssel, 
kikapcsolódással és feltöltődéssel 
eltölteni, akkor - és ezt személyes 

tapasztalatból mondom - érdemes 
felkeresni az egész éves nyitva tar-
tással működő Fenyő-Panzió és 
Apartmanházat, valamint a Grill-Terasz 
Éttermet. Utóbbi befogadóképessége: 
szállás 30 fő, étterem 40 fő, nyári idő-
szakban a kerthelyiség is üzemel. Két-
ágyas szobák, melyekhez zuhanyzó, 
wc, televízió és hűtőszekrény tartozik, 
továbbá WiFi -elérhetőség.
Mindazoknak nyugodt szívvel ajánlom 
a Fenyő Panziót és a Grill Teraszt, akik 
nem a divathóbortoknak szeretnének 

hódolni, hanem családias, egyszerű, 
emberléptékű szálláshelyen (és nem 
utolsó sorban pénztárcát kímélő árak 
mellett) kívánják eltölteni pihenésre 
szánt idejüket. 
Áprilistól októberig a vendégek és az 
üdülőtelepen tartózkodók az általunk 
üzemeltetett kölcsönzőnkben 60 dara-
bos járműparkunkból 2,4,6 személyes 
gokartot, bringó-hintót, riksát bérel-
hetnek - jelentette ki Kovács József 
tulajdonos ügyvezető. Körbetekerhet-
nek a Zsóryn és az 5-km távolságra 

levő Mezőkövesdre is be-
juthatnak az üdülőtelepet 
a várossal összekötő bicik-
liúton. Járműparkunk min-
den korosztály igényeit ki-
szolgálva áll a vendégek 
rendelkezésére. 
A szállást érkezéskor a 
helyszínen készpénz-
zel vagy Szép Kártyá-
val lehet kiegyenlíteni, 

bankkártyával nem, az éttermi fo-
gyasztást viszont igen. Az idegen-
forgalmi adó kizárólag készpénzzel 
fizetendő 18 éves kor felett 350 Ft/
fő/éj.  SZI 

GRILL-TERASZ 
étterem és szálláshely

Pihenjen a megújult
Zsóry fürdőtől pár percre! 

HAT NAPOS KIKAPCSOLÓDÁS
6 nap/5 éjszaka félpanziós ellátással 

24.500 Ft/fő 

3 nap/2 éjszaka félpanziós ellátással 
9.800 Ft/fő 

3400 Mezőkövesd - Zsóryfürdő Fenyő u. 2.
e-mail: info@fenyo-panzio.hu

Tel.: +36-49/312-251, +36-70/6358-702
www.fenyo-panzio.hu

Igazi családias szálláshely, �nom ételek, olcsó árak a Zsóry mellett

(Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák!)

Grill-Terasz Fenyő Panzió
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www.stopautossuli.huwww.stopautossuli.hup
NYTSZ.: 00346-2008

Eredetiség vizsgálat minden hétköznap!

Gépjárművek  
biz tosítás kötése

Műszaki vizsga

AUTÓMENTÉS
TÉLI GUMI AKCIÓ!
•  goodyear • dunlop • fulda és egyéb márkák

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

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

•SZŐNYEGTISZTÍTÁS
•PATYOLAT • ABLAKTISZTÍTÁS

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

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

EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉS BANKKÁRTYA ELFOGADÁS 
/részletekért érdeklődjön/

 Január 22., kedd
             29., kedd
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