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

506889

SZEMÉLYAUTÓ-
BÉRLÉS

30/402-3391

A Body Space vákumos Infrabicikli

zsírégetés, fogyás, cellulitkezelés, bőrfiatalítás, vérkeringés javítás,

anyagcseregyorsítás, méregtelenítés

Collagen NEW AGE
kollagén fényterápia arcra és dekoltázsra

öregedésgátlás, emelőhatás, hegcsökkentés, gyorsabb bőrgyógyulás, 

méregtelenítés, allergia enyhítése.

Body Roll
Cellulit eltávolító feszesítő mélymasszázs gép

Ózd,  Jászi Oszkár út 3.  Inkubátorház 1. emelet

(Sthil Szaküzlettel Szemben)

Bejelentkezés telefonon ill. Facebookon

+36-30/332-8300

Eredetiség vizsgálat minden hétköznap!

Gépjárművek  
biz tosítás kötése

Műszaki vizsga

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

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 270 Ft/kg (10 kg-os kiszerelés)

Búza, kukorica 6500 Ft/q

CIPŐJAVÍTÁS, 
KULCSMÁSOLÁS

SZABÓ 
SÁNDOR, 

cipész
Ózd, Polgármesteri Hivatallal szemben

Ózd, Vasvár út 35/c., alagsor

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! 

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

Nyugdíjasok �gyelem!
2019. áprilisától  bútorozott

apartmanok (földszintes), idősek 
részére állnak rendelkezésre,

házi gondozással.  
Érdeklődni e-mailben:

drheldner@gmail.com

506194
506904

506865
506919

506874
506866

506525

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

506522

506869
505042

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

A Fly-Trans Kft.

KIEMELT KERESETI  
LEHETŐSÉGGEL 
40 tonnás szerelvényre és 

7,5 tonnás teherautóra keres

g é p j á r m ű ve z e t ő t . 
Export-import fuvarfeladatok  

végzésére, (nem uniózás) 
új flottával, miskolci telephelyre.

506915
507325

507721
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IDŐPONTJA 
ÉS HELYSZÍNE:

Január 29.,  kedd  
09.30-11.00   

Járdánháza - Egészségház 

Január 30., szerda  
11.00-16.00    

Ózd - Civil Ház 

VÉRADÁS
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.

506888

506041

503968

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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Gyógyszálloda

Hajnal Hotel*** 
3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.

Tel.: 06-49/505-190
info@hajnalhotel.hu www.hajnalhotel.hu

Nyugdíjas
 aranynapok 

65 éven felülieknek hétköznap!
5 nap/4 éj 

Érvényesség: 2019.01.20.– 05.31.,  2019.09.02.–12.21.

Kivéve péntek, szombat éjszaka és a kiemelt ünnepi időszakok

„Mosolygó kis arcod látni akarom,
 megfogni kis kezed, s téged ölelni nagyon.
 Testemben érezni szíved lüktetését,
 üde kicsi lelked vidám nevetését.”

A csomag tartalma: 
 Szállás,  svédasztalos reggelivel  Ízletes leves-ebéd - 

az érkezést követő és az utazást megelőző napon/napokon, 
egy csésze leves a szálloda sé�ének ajánlásával 

 Félpanziós ellátással (vacsora)  Személyenként 1-1 alkalom 
masszázsfotel kezelés, 20 perces gyógymasszázs

Hajnal szárny: 43.000 Ft/fő/4 éj
Kikelet szárny: 45.000 Ft/fő/4 éj

TAPASZTALT AUTÓBUSZVEZETŐKÉNT váltásban gondolkodsz, vagy SZERETNÉL 
BEUGRÓS/ MÁSODÁLLÁSÚ SOFŐRKÉNT TISZTES KERESETRE SZERT TENNI?

NYUGDÍJAS ÉVEIDET AKTÍVAN TÖLTENÉD?
ESETLEG MOST KEZDED A SZAKMÁT és vonz a nagyvárosi közlekedés világa?

TÉGED VÁRUNK!
Feltételek: - D kategóriás jogosítvány +PAV I. vagy PAV II. engedély, GKI kártya

„NE MALMOZZ, BUSZOZZ”
GONDOLKODJ NAGYBAN, VEZESS 
CSÚCSKATEGÓRIÁS AUTÓBUSZOKAT
LEGYÉL TE IS A VT ARRIVA KFT. MEGBECSÜLT TAGJA INGYENES 

AUTÓBUSZVEZETŐ 
KÉPZÉS BUDAPESTEN

„B” VAGY „C” kategóriáról, álláslehetőséggel a 
tanfolyam elvégzését követően, kiemelt bérezéssel
JELENTKEZZ AMENNYIBEN:
 - elmúltál 21 éves ÉS 
- „B” VAGY „C” kategóriás jogosítványod legalább 2 éves

24
95

42

VIDÉKIEKNEK INGYENES SZÁLLÁS BIZTOSÍTOTT

SZÜKSÉG ESETÉN INGYENES 
GKI KÉPZÉST BIZTOSÍTUNK.

JELENTKEZÉS: fekete.nikolett@pannonjob.hu
VAGY +36203299522

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

Arló, Ady E. út 61. Ózd, Vasvár út 31.
Tel.: 06-30/489-7227
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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 25 éves szakmai múlttal 
rendelkező cég

(Vass és Társai Kft.) keres 
németországi munkavégzésre, 

csarnokszerkezet szerelésre

munkatársakat!
Érd.: 06-30/9553-013

06-30/2190-680

LAKATOS,
HEGESZTŐ,
KŐMŰVES

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!

506872

505979

505979

506875
505562

507327

507190

506870

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!

506943

507141

507142
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h á z - ,  h á z r é s z  e l a d á s

Csendes környezetben, 100 
m2 alapterületű, felújítást 
igénylő családi ház eladó. Érd: 
06-30/638-9407

egyházvölgy végén házhely 
eladó 1197m2. Gázcsonk van. 
Érd: 06-70/618-5849

Ózd, Kisamerika sor elején össz-
komfortos, felújított, alacsony 
rezsijű ház, pici kerttel eladó. 1,5 
szoba, tágas konyha, wc, fürdő-
szobában kád+zuhanykabin. Ár: 
3.000.000 Ft. Érd: 06-70/610-
6980

Ózdon, a Petőfi úton 70m2-
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 a Vasvár út 43. 8/2 szám 
alatt felújítandó 1+2 félszobás 
lakás. Érd: 06-48/473-924 16 
óra után.

eladó Miskolc belvárosában 
Soltész Nagy Kálmán úton 77 
m2-es, gázos, 2. emeleti lakás, 
2 emeletes épületben. Belső-
udvaros, pihenőkertes társas-
házi lakás. Gépészetileg telje-
sen felújított, ablakok cserélve 
műanyag nyílászárókra. Nap-
pali + étkező + konyha egy-
ben, 3 szoba, előszoba, für-
dőszoba, külön WC. Ár: 14,99 
MFt. Érd: 06-20/980-6678

eladó Ózd, Árpád vezér úton 
1 szobás, 1. emeleti, erké-
lyes, gázfűtéses lakás szigetelt, 
műanyag nyílászárók redőnnyel. 
Érd: 06-30/589-5511

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. eme-
leti, 3 szobás, 60m2-es lakás. 
Irányár: 4,5 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

l a k á s k e r e s é s

eladó lakást keresek a város-
központban, esetleg Béke telep 
elején 2 vagy 1+2 félszobásat. 
Érd: 06-30/968-1334

eladó ózdi lakást keresek azon-
nali készpénz fizetéssel. Tarto-
zás, végrehajtás nem számít. 
Érd: 06-70/417-2521

a l b é r l e t e t  k í n á l

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 végén házhely 
eladó, 1197 m2. Gázcsonk van. 
Érd: 06-70/618-5849

Ü z l e t ,  M Ű h e l Y ,  I r O d a

Ózdon, a Városközpontban 24 
m-es üzlethelyiség (a volt Adi-
das bolt) teljes berendezéssel 
kiadó. Érd: 06-70/318-6345

Ózdon, a Március 15. úton két-
szintes családi ház, 150m2-
es vállalkozásra is alkalmas 
csarnokkal eladó. Varroda-
ként üzemelt. Ár: 39,9MFt. Érd: 
06-70/318-6345

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

eladó 2001-es Daewoo 
Matiz, garázsban tartott. Érd: 
06-30/814-8007

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

Olcsón eladó 1986-os évjá-
ratú, ezüst-szürke Renault 9 
1397cm3/52kW teljesítményű. 
Műszaki lejárt májusban. Érd: 
06-70/207-4379

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, könyvet, 
vásznat, ezüstöt, órát, fegyvert, 
érmét, katonai-népi-egyházi 
tárgyat, teljes hagyatékot vásá-
rolok korrekt áron. Kérem hívjon 
bizalommal! Ingyenes kiszállás 
becsületes értékbecslés. Érd: 
06-30/486-3578

gyűjtő, szakképzett műtárgybe-
csüs magas áron vásárol régi-
séget, bútort, festményt, por-
celánt, ezüsttárgyakat, hagya-
tékot. 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

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

t Ű z I f a  e l a d á s

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

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

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

e g Y é b  e l a d á s

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

használt bútorok eladók. Érd: 
06-30/907-1848, 06-30/279-
7928

kiváló minőségű, zamatos, 
magas cukortartalmú alma köz-
vetlenül 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

Öreg motorkerékpárt (Jawa, 
Csepel, stb.) és ezek alkatré-
szeit vásárolok. Érd: 06-30/841-
3536

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

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

s z O l g á l t a t á s t  k í n á l

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

fülakupunktúrával fogyasztó, 
hajhullás elleni ózonfésűs és heg-
simító kezelések. Érd: 06-30/342-
2441

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 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, bur-
kolás, teljeskörű felújítás, hom-
lokzat szigetelés, redőny, rovar-
háló. Minőségi kivitelezés, rövid 
határidővel, referenciával. 
Facebook: GP Nyílászáró. Érd: 
06-70/333-1993

Apró

"Ez a gyertya most érted égjen,
ki fent laksz már a magas égben.
Ki vigyázol ránk onnan fentről,
és lelkünkhöz szólsz a végtelenből."

 
Fájó szívvel emlékezünk

AGÓCS SÁNDORNÉ
szül. Bancik Irén

halálának 10. évfordulóján.

Szerető lánya, fia és családjaik

Fájó szívvel 
mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

DOLEZSÁR 
JÁNOSNÉ

Róza néni (1925-2019)
menyasszonyi ruhakészítő 

temetésén megjelentek, sírjára
virágot helyeztek, fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

kapható közvetlenül 
a bányától.SZÉN

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

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

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

Érd: 06-70/222-3650

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

506862

506876
506897

GÁZKÉSZÜLÉK 
JAVÍTÁS

Tel.: 06-30/540-7008

Tűzhely, bojler, kazánok 
javítása

(régebbiek is) 
48 órán belül!

505126

507690
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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 javítá-
sa, villanyszerelés, hétvégén is. 
Érd: 06-30/895-8467

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

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.

ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kere-
settel. Tel.: 00-43-664-599-
9695, 06-30/313-35-16 
(Pabian&Partner)

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Győr, 
Mosonmagyaróvár és Sopron 
környéki) autóipari és fémipa-
ri nagyvállalatok állásajánlata-
iból válogathatsz (betanított, 
lakatos, targoncás, CNC-s, 
hegesztő, stb.), ahol kiemelt 
bérezést, ingyenes szállást, 
utazást, valamint bérelőleget 
és hosszú távú munkát bizto-
sítunk. Érdeklődni 8-20 óráig 
a 06-70/639-9920 telefonszá-
mon JOBmotive Kft.

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, villanyszere-
lő munkakörbe dolgozókat. 
Amit biztosítunk: versenyké-
pes fizetés, cafeteria, szállás, 
munkába járás, hazautazá-
si támogatás, bérelőleg. Érd.: 
06-70/415-9021 JOBmotive 
Kft.

Irodai munkára keresünk mun-
kaerőt. Fényképes önéletrajzo-
kat a presenttradezrt@gmail.
com e-mail címre kérjük elkül-
deni. Present Trade Zrt.

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

lakatos-hegesztő, esztergá-
lyos-marós állás karbantartói 
munkakörbe. Szállás, utazás 
2 heti fizetés biztosítása, net-
tó 300.000 Ft. Érd: 06-30/489-
5669 Rawsteel Kft.

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.

Ózdi telephelyű építőipari cég 
keres gépkocsivezetőt B, C 
kategóriás jogosítvánnyal, 
ácsot, vasszerelőt, kőmű-
vest és takarítónőt. Érdeklőd-
ni munkaidőben: 06-70/324-
7020 Magas és Mélyépítő Vas-
beton Kft.

Pi-Pi Kft. baromfi feldolgozó üze-
mébe, hentes végzettséggel ren-
delkező szakmunkásokat vagy 
húsfeldolgozó gyakorlattal ren-
delkező férfi és női munkaerőket 
keresünk. Jelentkezés KIZÁRÓLAG 
munkanapokon 9 órától 15 óráig a 
06-30/983-7354 telefonszámon.

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.

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

jelentkezz most Edelényben 
és Debrecenben (jan.-febr.) 
induló VADÁSZKÉPZÉSÜNKRE, 
hogy már az idén vadászhass! 
Kedvező ár, kedvező fizetéssel! 
A” bakok és bikák” Rád vár-
nak! Kedvezményekről érdek-
lődj! Info: 06-30/377-8404, 
www.aszervezo.hu. 

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 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: 2019/04 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. 
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Tudta Ön, hogy itt helyben, a Szuperinfó 
irodáján keresztül, az ország 54 másik 

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

az ország bármely pontjára!

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉSÁLLÁSHIRDETÉS

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉSÁLLÁSHIRDETÉS

Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a

Elvárás: elhivatottság a biztosítási szakma iránt, 
min. számítógépes alapismeret.

Biztosítási tapasztalat és hatósági vizsga előny.
Jelentkezés részletes önéletrajzzal 

a biztositasozd@gmail.com címre.
Kovács Lászlóné e.v.

ÜGYINTÉZŐT keresek 4 órás 
munkarendbe az Újváros 
téri biztosító irodába.

Kos - Csodálatos formában van 
és ez nem kerüli el a környezete 
figyelmét sem. Az idegenek meg-
fordulnak Ön után, míg közvetlen 
környezete egyre csak dicséri. Ön 

is érzi, hogy valami megváltozott magában, 
ami lelki és látszólagos külső átalakulással 
járt. Bár a változások még nem értek véget az 
életében, még csak most jönnek a kapcsolatai, 
de úgy érzi, készen áll egyeseket elengedni. 

Bika - Egyre többször érzi, hogy 
valami nem stimmel, gyakran érez 
kellemetlen tüneteket. Ahelyett, 
hogy megpróbálja maga orvosolni 
őket házilag, jobban tenné, ha fel-

keresné orvosát. Mellette nem ártana elgon-
dolkodnia az életmódváltáson, hogy csökkenti 
a stresszt az életében, az egészségtelen 
étkezés mértékét, de még akár a káros 
szenvedélyek élvezetét is. 

Ikrek - A következő napokban 
igencsak frusztrált lesz. Akár- 
mennyit is hajt, dolgozik keményen, 
nem látja az eredményt, most 
akadályoztatva van, ez nem a 

haladás ideje. Jobb lenne, ha türelemmel vár-
na, amíg haladhat tovább, semmint erőltetné 
azt. Találja meg a helyzet pozitívumait, mert 
bizony vannak! Fordítsa figyelmét a félbema-
radt vagy éppen régóta elhanyagolt dolgokra.

Rák - Megváltoznak a dolgok Ön 
körül, de nem biztos, hogy abba 
az irányba, amit Ön a legjobban 
szeretne. Éppen ezért álljon rugal-
masan a következő változásokhoz 

és ne erőltessen semmit. De jobb, ha tudja, a 
változás élete minden területét befolyásolja. 
Sokat segítene, ha meditálna, jógázna vagy 
más spirituális gyakorlatot űzne, nyugodtabb 
és kiegyensúlyozottabb lenne tőle.

Oroszlán - Meglehetősen nehezen 
uralkodik manapság az érzésein. 
Még az a szerencse, hogy a 
legtöbb esetben csak-csak sikerül 
visszafognia magát. Bár mindenki 

elismeri, hogy sokat változott az utóbbi időben, 
de még mindig hagy maga után kívánni valót. 
Figyelje meg, hogy általában mikor borul el 
az elméje! Főleg akkor, mikor a jövőjére vagy 
anyagi helyzetére gondol.

Szűz - Most annyira bizonytalan 
a dolgában, az életében, hogy  
szívesen átadja másnak a döntés-
lehetőséget. Ám csak rosszul jár 
azzal, ha hagyja, hogy mások 

rendelkezzenek a sorsa felől. Vegye kezébe az 
irányítást és ne adjon fel semmit. Lehet, hogy 
nem lesz könnyű dolga, de ne felejtse el, hogy 
milyen erős, határozott tud lenni és hogy szinte 
mindig eléri amit akar. Küzdjön!

Mérleg - Egyenesen megbabonáz-
za a környezetét. Mindenki odafi-
gyel Önre, megdicsérik, a táraságát 
keresik. Élvezi, hogy a középpontba 
kerül a szépsége, az esze vagy 

éppen a szellemessége miatt. Ráadásul most 
bármibe is fog bele, azt siker koronázza a 
végén. Csak arra ügyeljen, hogy ne vágja 
egyszerre túl sok mindenbe a fejszéjét, mert 
hamar elfogyhat az ereje.

Skorpió - Legyen rugalmas a 
héten és ne erőltessen semmit. 
Minél jobban rágörcsöl valamire, az 
annál távolabb kerül Öntől. Terelje 
el a figyelmét más, függőben lévő 

ügyeivel. Ugyanakkor nem ártana átgondol-
nia egyes döntéseit, mert az derülhet ki róluk, 
nem elég célravezetők vagy akár még hátrál-
tathatják is Önt ahelyett, hogy hozzásegítenék 
ahhoz, amihez szeretné.

Nyilas - Fokozottan az az érzése, 
hogy muszáj lenne változtatnia az 
életén, mivel a dolgok nem úgy 
történnek, haladnak, ahogy Ön 
szeretné. Igyekezzen nem rágör-

csölni, hanem inkább több ésszel és türelem-
mel közelítse meg a problémát. Való igaz, 
hogyha őszinte lesz magával, rá fog ébredni 
arra, hol rontja el a dolgokat és vágja maga 
alatt a fát.

Bak - Folyamatosan próbálja kéz-
ben tartani az irányítást, ami egyre 
csak kicsúszik a kezei közül. Nem 
ártana megvizsgálnia, hogy mibe is 
próbál annyira kapaszkodni, vagy 

hogy nem az okozza-e a problémát, hogy 
túlvállalta magát. Bölcsen tenné, ha inkább 
Ön alkalmazkodna a következő napokban a 
környezetéhez és nem próbálna mindenkit 
görcsösen megváltoztatni. 

Vízöntő - Sokat kacérkodik annak 
a gondolatával, hogy tovább tanul, 
vagy belevág valamilyen új hobbiba, 
akár a spirituális vonalon haladva 
elmélyül valamilyen eszmében. 

Keresgéljen szorgalmasan és magára fog 
találni a legmegfelelőbb, amivel gazdagabbá 
teheti az életét. De ha csak lustán várja, hogy 
ölébe pottyanjon a lehetőség, úgy nem fog 
célt érni.

Halak - Fontolja meg a hosszú távú 
céljait, mert amibe a héten bele-
kezd, azt jó eséllyel sikerre is viszi. 
Éppen ezért kellene azt is átgondol-
nia, hogy egyáltalán tesz-e valamit 

és kihasználja a kedvező csillagállást a héten. 
Az egészségére is gondolhatna és ha szeretne 
életmódot váltani, esetleg fogyni, akkor szintén 
a napokban lenne a legkedvezőbb megtenni az 
első lépéseket.

 HOROSZKÓP 5. HÉT       (2019. január 28-től február 3-ig)

506649
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www.szuperinfo.hu
Telefon:  30/532-8270

adrienn.bodane@szuperinfo.hu

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

KÉMÉNYEK

Telefon: 20/445-0421
KÉM-SZER Bt.

béléscsövezése,
Schiedel, Leier és
szerelt kémények

építése vegyes
tüzelésű készülékek

részére (kandalló,
cserépkályha, 

kazánok), 
valamint 

kondenzációs és 
turbós készülékek

kéményének
beszerelése,

kéménymarás 
és bővítés.

2019. február 1., péntek
DENIZ koncert - 
Kazincbarcika 65. 
Helyszín: Kazincbarcika, 
Don Bosco Sportközpont, 
Szent Erzsébet u. 2. 
Időpont: 20 óra. 

2019. február 2., szombat
Vámos-Toros Nap  
Helyszín: Sajóvámos, 
Szőke kastély előtti tér
Időpont: 6 óra. 
Sajóvámos Község 
Önkormányzata az idén is arra 
a nemes feladatra vállalkozik, 

hogy megdönti saját 
kolbásztöltés eddigi rekordját, 
ami 853 m. Az idén 2019 méter 
egybefüggő kolbász töltésére 
vállalkozunk! 
Sztárvendég: P-Mobil. 

2019. február 2., szombat 
RETRO Jelmezbál Hangony
Helyszín: Hangonyi Kultúrház
Belépés csak jelmezben!
Jegyár: 1.000 Ft
Jegyek csak elővételben 
kaphatóak a könyvtárban 
Vargáné Pusztai Kittinél 
és a Fűzfa Presszóban.

2019. február 9., szombat  
12:00-20:00
Vár a farsang, farsangi 
forgatag a Szépasszony 
völgyben
A vigasság idején Eger 
történetéből idézünk fel 
élményeket, legújabb 
borainkkal és �nom étkeinkkel, 
jelmezversennyel

és farsangi meglepetéssel, 
valamint egy korabeli vársétával 
várjuk az érdeklődőket.
Részletes  program és 
regisztráció a visiteger.com
és az egribornegyed.hu 
weboldalakon és a 
https://www.facebook.com/
egribornegyed/
oldalon. 

2019. február 10., vasárnap 
11:00 - 15:00 
V. Télűző Ostorcsergetés
Ózd, Nagyparkoló
Szeretettel várunk mindenkit!
Űzzük el a telet!
Barátainkkal közösen 
megszervezzük idén is 
a Télűző ostorcsergetést!
- Viseletbe öltözött jányok 
- asszonyok - legények- 
fér�ak várják szeretettel az 
érdeklődőket!
- Lesz muzsika,betyár virtus, 
rózsa fánk, forralt bor és tea.
- A Régiségvásárban vásár�át 

vehet mindenki!
- A jó hangulatról 
az ÓZDI NÉPTÁNC 
EGYESÜLET is 
gondoskodik!

2019. február 13., 
szerda 19:00 
Ózdi Művelődési 
Intézmények Olvasó
Életed �lmje Kovács 
András Péter önálló 
estje, vendég: Ráskó 
Eszter 

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

2019. február 16. ,szombat
Jótékonysági est a Digitális 
Erőműben
A Forum Hungaricum
Nonpro�t Kft. szeretettel 
meghívja Önt Jótékonysági 

Estjére, mellyel az ÓMI 
Természetjárók Körét, a 
Meteor Lövészklubot és az 
Ózdi Teknőc Futó Klubot 
támogatjuk!
Programok:
18:30 – Kapunyitás
19:15 – Nyitótánc (Besenyei 
Lilla és Schulcz Gergő)
20:00 – Vendégek köszöntése 
(Az est fővédnöke: Riz Gábor, 
országgyűlési képviselő)
20:10 – Vacsora
21:00 – TRIÁSZ (Sipos Peti, 
Kálmán Gyuri, Jankai Béla)
22:00 – Soulful partyzenekar
Belépőjegy: elővételben 7800 
Ft, a helyszínen 8800 Ft.
Támogatói jegy: 5000 Ft
A jegyár vacsorát tartalmaz!
Jegyrendelés: 06-20/483-2990; 
06-30/609-8187

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.)

Ráskó Eszter és Kovács András Péter

506271
506269

506580

506701
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VÁLTANI
VÁR A ZF!

SZERETNÉL?

Gépi forgácsoló

-

Amit a ZF Hungária kínál neked: Egyéb kiemelkedő juttatásaink:

Jelentkezz!
ZF Hungária Kft.

506124
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JELMEZEK
FARSANGRA!

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





















•SZŐNYEGTISZTÍTÁS
•PATYOLAT • ABLAKTISZTÍTÁS

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

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

505293
506877

505289
506883

506864
506867

506884

506497

506880

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén

506906


