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

505820

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

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

FIGYELEM!

2019-ben egyedülálló

ÚSZÓ-VÍZILABDA ELŐKÉSZÍTŐ
ÓZDON!

Tájékoztatás: 2019. 01. 25., péntek 17 óra
Helyszín: Városi Tanuszoda
INDULÁS: 2019. 02. 04., hétfő

Csatlakozz egy 105 éves vízi sport múlttal 
rendelkező csapathoz!

Kis Gergő négyszeres olimpikon, 
Bíró Gábor diplomás testnevelő irányításával.

VÁRUNK 
SZERETETTEL!

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

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

Teremdíszítés 
   minőségi  
      anyagokból,  
          kedvező áron!
Zsuzsa Dekor  06-30/929-7293

Esküvői dekoráció!

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!

PEPPI JÁTÉKBOLT

Boltunk a Városház téren!  Tel.: 470-677
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Nyugdíjasok �gyelem!
2019. áprilisától  bútorozott

apartmanok (földszintes), idősek 
részére állnak rendelkezésre,

házi gondozással.  
Érdeklődni e-mailben:

drheldner@gmail.com
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A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

GÉPJÁRMŰVEZETŐ
munkatársat keres

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

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

EGYÉB ELVÁRÁSOK:
 Megbízhatóság, precíz munkavégzés
 Csapatmunkára való alkalmasság

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Ózd és vonzáskörzete

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

Jelentkezés határideje: 2019. 02. 28.

belföldi és nemzetközi
gépjárművezetői

munkakörbe
szikszói telephellyel.

tehergépkocsivezető  
munkakörbe,

miskolci
munkavégzéssel.

Elvárás:
 C+E kategóriás 

jogosítvány
 GKI kártya

Elvárás:
 C+E kategóriás 

jogosítvány
 GKI kártya

 telephelyen belüli 
(áttárolás) 

munkavégzésre
miskolci telephellyel.

Jelentkezés, további információ: +36 20 666 5304 x hr@bhstrans.hu

Elvárás:
C kat. jogosítvány,
emelőhátfal vizsga

Munkavégzés jellege:
Áruterítés B.-A.-Z. megyében

A BHS Trans Kft. felvételt hirdet: 

Chemimontazh-Atyrau LLP keres munkatársakat

CSŐSZERELŐI MUNKAKÖRBE
IZOMETRIKUS CSŐSZERELŐI GYAKORLATTAL
Kazahsztáni munkahelyre, idényi és állandó beosztásokba

A cég biztosítja a vízumot, kiutazást, szállást, étkezést,  
munka- és védőruhát.

A jelentkezni az info@chemimontazh.kz e-mail címen, vagy a  
06 1 242-5424 –es vagy 06 1 430-1561-es telefonszámokon lehet. 

Kérjük a szakmai önéletrajzot, a bizonyítvány és az útlevél másolatát elküldeni.

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

villanyszerelő
munkatársat versenyképes jövedelmet kínálva. 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars. miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

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

kínálva, hosszútávra keres tapasztalt  
épületgépész mérnök munkatársat.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars. miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

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

víz-, központifűtés- és 
légtechnika szerelő

munkatársakat versenyképes jövedelmet kínálva. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 

ujmunkatars. miskolc@gmail.com
Mobil: +36-20/360-2126

Lapzárta: 
kedd 12 óra

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

Kissikátorban, a főúton kom-
fortos családi ház eladó. 5 szo-
ba, garázs, kert. Érd: 06-48/428-
068

Ózdon, a Petőfi úton 70 
m2-es családi 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 
családi házat keresek. Érd: 
06-70/600-3330

l a K á s e l a d á s

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

eladó 1,5 szobás, összkom-
fortos, Bulcsú utcai, 1. emele-
ti lakás. Irányár: 3,3 MFt. Érd: 
06-30/386-8451

Farkaslyukban eladó szoba-
konyhás, fürdőszobás lakás vagy 
cserélhető. Érd: 06-20/401-
3031

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

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

2+2 félszobás lakás eladó az 
Újváros téren hőszigetelt nyílás-
zárókkal, egyedi konyhával. Érd: 
06-30/9585-445, 06-30/316-
6793

eladó Miskolc belvárosában Sol-
tész N.K. u. 77nm-es, gázos 2. 
emeleti lakás, 2 emeletes épü-
letben. Belsőudvaros, pihenő-
kertes társasházi lakás. Gépé-
szetileg teljesen felújított, abla-
kok cserélve műanyag nyílászá-
rókra. Nappali+ étkező + kony-
ha 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

Budapesti lakást vásárolnék 
sürgősen saját részre, kész-
pénzért azonnal! Magánsze-
mély! Érd: 06-20/911-1411

eladó lakást keresek kész-
pénz fizetéssel. Hitel, adós-
ság, teher nem akadály. Érd: 
06-30/887-5000

a l B é r l e t

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

Kiadó 2 szobás lakásom egyik 
szobája 60 év feletti személy-
nek. A lakás teljesen berende-
zett, gépesített. Érd: 06-30/970-
9331

é P Í t é s I  t e l e K

egyházvölgy úton házhely eladó. 
Érd: 06-70/618-5849

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. Irány-
ár: 510.000Ft. Érd: 06-70/629-
0524

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

Kia Ceed 1.4 kombi 2008-as, 
megkímélt állapotban eladó. 
Autóbeszámítás lehetséges. Érd: 
06-70/600-3330

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

j á r m ű  K e r e s é s

személyautót vásárolok 1 millió 
forintig. Érd: 06-70/532-2021

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: 06-46/348-
436, 06-20/388-7997

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

á l l a t

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

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

t ű z I F a  e l a d á s

akác, tölgy hasított tűzifa szám-
lával 15E Ft/m3. Szállítás akár 
hétvégén is. Érd: 06-20/623-
9069 AA5917956

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

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

Konyhakész, kalodás tűzifa 
számlával 12E Ft/m3, ömleszt-
ve is. Ingyenes kiszállítás. Érd: 
06-70/590-4645, 06-30/550-
3930, 06-20/571-8506 
AA5917776

e g y é B  e l a d á s

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

Kiváló minőségű, zamatos, magas 
cukortartalmú alma közvetlenül 
a termelőtől eladó. Ár: 100 Ft/
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, Velo-
rexet vásárolnék gyűjteményem-
be. Érd: 06-30/950-9170

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

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

megvételre keresek felújítan-
dó, hibás, akár üzemképtelen 
keverőtárcsás mosógépeket és 
centrifugákat. Érd: 06-30/897-
3720

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 teher-
autóval, rakodással. Berki 
Viktor 06703619566 www.
ozdifuvaros.eu

lakások belső felújítását vál-
lalom: burkolás, csempézés, 
glettelés, festés és mázolás, vala-
mint PVC, szőnyeg, laminált pad-
lók és egyéb munkák szakszerű 
elvégzése. Érd: 30/502-1217

nyílászáró csere, festés, 
burkolás, teljeskörű felújítás, 
homlokzat szigetelés, redőny, 
rovarháló. Minőségi kivitele-
zés, rövid határidővel, referen-
ciával. Facebook: GP Nyílászá-
ró. Érd: 06-70/333-1993

szélVédŐjaVÍtás, CSERE, 
AUTÓÜVEG- ÉS ÉPÜLETFÓLI-
ÁZÁS. Érd: 06-20/256-0488

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

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

Gyászjelentését, 

megemlékezését, 

köszönet-

nyilvánítását 

jelentesse meg 

nálunk!

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

Apró

Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy

JUHÁSZ
GYULA

életének 69. évében elhunyt.

Temetése 2019. január 22-én 
kedden 12:30 órakor lesz 

a Centeri Temetőben.
Felesége és gyászoló családja

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

Fájó szívvel emlékezünk

FICSOR JÓZSEF
ZSIGMOND

halálának 5. évfordulóján.

Szerető felesége és családja

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

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

Érd: 06-70/222-3650

www.szuperinfo.hu

Adja fel apróhirdetését 

otthonról, kényelmesen 
honlapunkon keresztül!

Száraz, vastag, kalodás 
TŰZIFA szorosan sorba rakva

Tölgy, bükk, akác:
16.500 Ft/m3-től

Hétvégén is szállítunk!
Ugyanitt szén 2.200 Ft/q-tól

Telefon: 06-20/ 593-8563
A
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m u n K a h e l y e t  K Í n á l

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

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

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

ausztriába azonnali kezdéssel C 
kategóriás jogosítvánnyal, Sofőr 
kártyával és német nyelvtudás-
sal rendelkező sofőröket kere-
sünk. Két hetente fizetés, nettó 
2200 euró/hó. Érd: 06-70/387-
9084 Metal-Work Quality Kft.

ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kere-
settel. Tel.: 00-43-664-
599-9695, 06-30/313-3516 
(Pabian&Partner)

az Ilcsi Szépségszalon fod-
rász munkatársat keres. Érd: 
06-20/3675-322 Flaskóné, Tóth 
Andrea, Ózd, Munkás út 7.

Budapesti munkavégzésre 
keresünk, csőszerelő, hegesz-
tő, segédmunkás munkatársa-
kat. Szállás, utazás biztosított. 
Bér megegyezés szerint. Érd: 
06-20/842-0177 SL-Gépész 
Kft.

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

gödöllői partnercégünkhöz 
keresünk hosszútávú munkára 
lakatosokat, hegesztőket 1.600-
1.800 Ft-os órabérrel, 3 hónap 
után külön bónuszrendszerrel. 
Szállás, utazás biztosí-
tott. Érd: jobgodolloallas@
gmail.com, 06-70/908-7935 
(NexComCenter)

gyere és dolgozz Velünk! 
Autóipari multi keres betaní-
tott munkakörbe, biztonsá-
gi öv összeszerelő kollégá-
kat sopronkövesdi gyárába, 
3 műszakos munkarendbe. 
A szállás és a bejárás meg-
oldott. Kiemelkedő bér mel-
lett, 13. havi fizetést, prémiu-
mot, cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. Érd.: 06-70/600-
9021 JOBmotive Kft.

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

Kecskemét környéki fémipa-
ri nagyvállalathoz keresünk 
betanított dolgozót, valamint: 
végzettség nélküli, gyakorlat-
tal rendelkező hegesztőt, laka-
tost, CNC gépkezelőt, lézer-
gépkezelőt, présgépkeze-
lőt és epoxi kabinost kiemelt 
bérezéssel. Szállást, utazást 
biztosítunk. Érdeklődni 8-16 
óra között: 06-70/940-2562 
JOBmotive Kft.

Kőművest és dryvitost keresek 
kiemelt bérezéssel, heti fizetés-
sel és útiköltségtérítéssel. Érd: 
+36-70/312-9385 Szabolcs-
Bestroad Kft.

Pi-Pi Kft. baromfihús üzletébe 
keres napi 7órás munkarendbe 
bolti eladót. Jelentkezés KIZÁ-
RÓLAG munkanapokon 9 órá-
tól 15 óráig a 06-30/983-7354 
telefonszámon.

nincs munkád vagy válta-
ni szeretnél? Betanított dol-
gozókat keres nemzetközi 
autóipari cég győri és moson-
magyaróvári munkahelyére. 
Versenyképes fizetés mellé, 
cafeteria-t, szállást, munká-
ba járást, bérelőleget bizto-
sítunk. Érd.: 06-70/415-9020 
JOBmotive Kft.

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

Pi-Pi Kft. baromfi feldolgozó 
üzemébe, hentes végzettséggel 
rendelkező szakmunkásokat 
vagy húsfeldolgozó gyakorlat-
tal rendelkező férfi és női mun-
kaerőket keresünk. Jelentke-
zés KIZÁRÓLAG munkanapokon 
9 órától 15 óráig a 06-30/983-
7354 telefonszámon.

Vendéglátó iparba keresünk 
London belvárosába (Hotel) 
női és férfi munkaerőt egy-
aránt. Fizetés 500 ezer Ft/
hónap. Érd: 06-70/623-2993 
Varga Róbert

O K t a t á s

személy- és vagyonőri tanfo-
lyam indul Ózdon! Bővebb felvi-
lágosítás: 06-70/948-7258

t á r s K e r e s é s

72 éves férfi hölgy társát keresi 
65 éves korig. Tel.: 06-30/696-
6648

g O n d O z á s

70 éves férfi otthoni ápo-
lásra 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: 2019/03 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

K
öl

cs
.-k

öz
v.

 e
ng

. n
yi

lv
án

ta
rtá

si
 sz

ám
: 4

37
6-

4.
/2

00
3.

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL

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

24
87

67

Kos - Mostanában gyakran gondol 
a jövőre és úgy érzi, ideje lenne 
bizonyos dolgokon változtatnia. 
Ha így látja jónak, akkor tegye, de 
kis lépésekben, semmit se kap-

kodjon el. Érdemes lenne több időt szánnia 
az egészsége megóvására, az étkezésre, 
illetve sportolnia sem ártana, különben 
lebetegedhet. Ne csak az anyagi helyzetére 
gondoljon a jövővel kapcsolatban.

Bika - Mostanában kissé feszült 
és türelmetlen a szeretteivel. 
Valóban jobban megtalálják Önt, 
és a segítségét, tanácsát kérik, 
de az is igaz, hogy máskor több 

türelemmel áll hozzájuk. Ha soknak érzi 
őket, közölje velük finoman, azt is, ha éppen 
Ön küzd lelki problémákkal, és ne várja, 
hogy észreveszik maguktól, vagy felhagynak 
az Ön zaklatásával.

Ikrek - A héten másoknak, de ma-
gának is megmutathatja, mennyit 
változott. Érettebben, bölcseb-
ben kezel bizonyos dolgokat és 
egészen máshogy reagál egyes 

dolgokra, amik korábban kétségbeesés-
sel vagy bosszúsággal töltötték volna el. 
Mindeközben valaki a környezetében párt-
fogóként, támogatóként lép fel, érdemes 
lenne elfogadnia a segítségét.

Rák - Jelentős változások várnak 
Önre már a következő napok-
ban is. Bizonyos területeken 
lehetőséget kap arra, hogy 
újrakezdje a dolgokat és megmu-

tassa, mire képes és bizonyíthasson. Ehhez 
fontos lenne, hogy elengedje a múltját, ami 
hátráltatja a fejlődésben. Tegyen rendet 
a lelkében és talán a környezetében sem 
ártana megelőlegezni egy lomtalanítást. 

Oroszlán - Tökéletes ez a hét 
arra, hogy megoldja a régóta 
húzódó gondjait és megoldásokat 
találjon rájuk. Ugyanez igaz a 
kapcsolataira is, amelyek esetén 

lehetősége lesz arra, hogy rendet tegyen. 
Ha ingatlan vásárlásán vagy eladásán töri 
a fejét, legyen óvatos, ne állapodjon meg az 
első kínálkozó alkalomnál, érdemes várnia 
és teljesen felmérnie a lehetőségeit.

Szűz - Előszeretettel lovagol 
a sérelmein, imádja azokat 
hangoztatni, felhánytorgatni 
szeretteinek. Amíg nem képes 
megbocsátani, ne várja, hogy 

javulni fog a kapcsolatuk. Viszont jó eséllyel  
elüldözheti magától szeretteit. Azt pedig ne 
várja, hogy barátai mindenben támogassák, 
és csendben bólogassanak minden vad 
ötletére vagy látványos rossz döntésére. 

Mérleg - Az akadályok és kisebb 
kudarcok, amikkel a héten 
találkozik, mind-mind lehúzzák, 
elveszik a kedvét, pedig nem kel-
lene. Akármilyen nehéz is, most 

kellene igazán küzdenie. De ha úgy érzi, 
nem megy, legalább ne is meneküljön a 
kudarcok elől, hanem nézzen szembe velük, 
mert értékes leckék ezek az Ön számára, 
amikért később még hálás lesz.

Skorpió - Túlhajszolja magát és 
már most vészjelzéseket ad le az 
egészsége. Nem ártana vissza-
vennie a tempóból és több figyel-
met fordítania arra, hogy testben 

és lélekben egyaránt megerősítse magát. 
Ráadásul most az anyagi helyzete miatt is 
nyugtalan. De semmi oka az idegeskedésre, 
minden kellemetlenség csupán átmeneti, 
minden pozitív irányba fog fordulni.

Nyilas - Azok a tervei, amik 
idáig nem akartak megvalósulni 
vagy valamilyen okból kifolyólag 
akadályoztatva voltak Ön előtt, 
végre elérhetővé válnak. Ennek 

fényében önbizalma is szép lassan helyreáll 
és ismét képes lesz bízni magában és a 
képességeiben, egyáltalán abban, hogy jó 
dolgok is érhetik Önt, így már a napokban 
pozitív fordulatokkal számolhat.

Bak - Csak úgy árad maga 
felé a szeretet. Szerettei, barátai 
jótékony hatással vannak az 
önbizalmára és pozitív hatás-
sal vannak a lelki egészségére. 

Nemcsak meghallgatják, de jó tanácsokkal 
is ellátják és segítik Önt a mindennapok-
ban. Azok, akik valamilyen betegséggel 
küzdenek, rövidesen fellélegezhetnek, mert 
számottevő javulást tapasztalhatnak meg. 

Vízöntő - Ne legyen link, hogy 
a problémáit a szőnyeg alá 
söpri vagy félbehagyja azokat a 
dolgokat, amik éppen nem men-
nek, nincs benne szerencséje. 

Jobban teszi, ha küzd, megoldásokat keres, 
akár segítséget kér, de semmit se adjon 
fel vagy hanyagoljon, mert csak egy kis 
bukkanó választja el a sikertől. Igyekezzen 
bölcsen beosztani az erejét.

Halak - Nem ártana újragon-
dolnia egy-két tervét, legalábbis 
a kivitelezését. Próbáljon meg 
kis lépésekben haladni, ha céljai 
eléréséről van szó és ne essen 

kétségbe, ha még nem látja az alagút végét. 
Legyen türelemmel és csak a célra koncent-
ráljon, hogy képes legyen tanulni, javítani 
azon, amit esetleg nem jól csinál. Érdemes 
megfogadnia a bölcsek tanácsát.

 HOROSZKÓP 4. HÉT       (2019. január 21-től január 27-ig)

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS
www.szuperinfo.hu

Minden héten 

online is 
megtekintheti 
újságunkat!

www.szuperinfo.hu

Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a

Ha nem kapja 
a Szuperinfót, hívja 

a (80) 442-444-es
telefonszámot!

506023

506269
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Szakács, 
recepciós, 

online 
marketinges
munkatársat keres

teljes munkaidőben
 a szilvásváradi 

La Contessa 
Kastélyhotel. 

H H H H

Fényképes önéletrajzot 
az info@lacontessa.hu

e-mail címre várjuk.

IDŐPONTJA 
ÉS HELYSZÍNE:

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.  

VÉRADÁS

Csatlakozz Te is a 
Bosch autóipari gyárának 
OPERÁTOR csapatához!

www.bosch.hu

Let’s be remarkable.

A folyamatos fejlődésnek köszönhetően, mára csaknem négyezer munkavállaló dolgozik 

azon, hogy a Miskolcon előállított autóelektromossági alkatrészek a legjobb minőségben 

eljussanak Európa, Ausztrália és az Egyesült Államok legnevesebb autógyáraiba. 

Csatlakozz Te is hozzánk!
A jövőbeli munkahelyed az alábbiakat kínálja:

  Juttatási csomag próbaidő alatt: havi bruttó 210 000 Ft (műszakpótlékkal, teljesítmény alapú 
bónusszal, nettó 10 000 Ft béren kívüli juttattassál és utazási hozzájárulással)
  Juttatási csomag próbaidő után akár havi bruttó 254 000 Ft (műszakpótlékkal, teljesítmény 
alapú bónusszal, cafeteriával, utazási hozzájárulással és 1 nap túlórával)
  Próbaidő után évi bruttó 300 000 Ft személyre szabható cafeteria
  4 műszakos munkarend, túlórázási lehetőség 

Egyéb juttatásaink: 
  Hűségbónusz, és lojalitási bónusz, hónap dolgozója jutalom, dolgozói javaslat és új munkatárs 
ajánlási rendszer valamint különféle Bosch kedvezmények
  Ingyenes munkába járás (távolsági és helyi tömegközlekedés 100%-os térítése, műszakok-
hoz igazított céges buszjáratok, saját gépjárművel történő bejárás esetén 15 Ft/km)
  Heti 7 napon át 24 órás munkahelyi éttermi szolgálat
  Hosszú távú, biztos munkahely, klimatizált és kulturált munkakörnyezet

TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELVÉTELI IDŐPONT:
2019. január 21. (hétfő)

Borsodnádasd  |  Közösségi Ház – 10:00 óra, Köztársaság út 12. 
Arló  |  Faluház – 11:30 óra, Ady Endre út 126. 

Ózd  |  Olvasó – 13:30, Gyár út 4.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén

Országszerte több mint 
2,5 millió rendszeres olvasó!

505522
506137

505763
506271
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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   
Km: 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 24. 10:00-14:00
Egyetemi nap a Digitális 
Erőműben
Várjuka középiskolások 
jelentkezését!

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

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.)

ÁLLÁST KERES? VÁLTANI SZERETNE?
A WORK FORCE SEGÍT!

Új, nyitott pozíció a környék egyik legjobban �zető munkahelyén! 
Pályakezdők és kismamák jelentkezését is várjuk!

OPERÁTOR
Kollégákat keresünk Ózdra!

Versenyképes bérezés (akár havi nettó 200.000 Ft)  
béren kívüli juttatások, 

előrelépési lehetőség és céges buszjárat! 

Ne hagyja ki a lehetőséget! JELENTKEZZEN MOST!

Bővebb információ:
+36 20/269 96 83

munka720259@workforce-kolcsonzes.hrszoftver.hu

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

adrienn.bodane@szuperinfo.hu

506200
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szemorvosi vizsgálat  minden pénteken (komlett  szemüvegkészítés esetén) 
computeres látásvizsgálat minden nap!INGYENES Bankkártya és egészségkártya elfogadó hely./luxoptozd

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

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

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

Mert a látása 
mindennél többet ér!

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

széles választéka kapható!

Hívjon bizalommal!
Széplaky László Zoltán
Telefon:  +36308588948

Ingyenes 
házhozszállítás 
előre egyeztetett 

időpontban, 
értékhatár alapján!  

Ózd 30 km-es 
körzetében.

Burgonya 150 Ft/kg (15 kg-os kiszerelés)

Vöröshagyma 250 Ft/kg (10 kg-os kiszerelés)

Búza, kukorica 6500 Ft/q

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

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

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

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

505293
505837

505288
505838

505836
505040

505815
505560


