
ÓZD ÉS KÖRNYÉKE 2019. február 22. XXX/08.

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

511866

Minőségi használt ruha 
nagyker áron
Ózd, Bolyki főút 67.
(Újváros tér, COOP ABC épületében)

Nyitva: H-p 8-17, Sz: 8-13

MINDEN TERMÉKRE

50%Ak
ció!

            kedvezmény
február 25-től a készlet erejéig!

SZEMÉLYAUTÓ-
BÉRLÉS

30/402-3391

NYITVA: h.-p.: 8-17, sz.: 8-13

Jázmin turi
Ózd, József Attila u. 13., 

a Könyvtárral szemben

február 25-től a készlet erejéig!

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!
Minden termékre 

50%
kedvezmény 

Dr. Kiss Miklós 
ny. magán állatorvos 
Dédestapolcsány, Petôfi út 14. 

 Tel.: 06-48/340-185, 06-30/682-0051
értesíti a tisztelt állattartókat,

hogy beteg állat bejelentése és védőoltások időpontjának 
egyeztetése minden nap 8-18 óra között történik.

 Veszettség elleni védőoltás, féregtelenítéssel együtt 
4.200.-Ft, 

 chip oltási könyvvel együtt 4.500.-Ft-ba kerül
az állat tartási helyén, munkaszüneti napokon is.

3600 Ózd,  
Vasvár u. 35/A; 

ablakvilag@gmail.com
Nyitva: H-P 9:00-16:00-ig, 

Szo. 9:00-12:00-ig

www.ablakvilag.com
: +36-30/365-85-21

TAVASZI AKCIÓK!

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

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

Fa nyílászárók, redőny, reluxa, szúnyogháló és kiegészítők.
M e g h i b á s o d o t t  n y í l á s z á r ó k ,  

r e d ő n y ö k  j a v í t á s a !
I n g y e n e s  h e l ys z í n i  f e l m é r é s  (Ózd és vonzáskörzetében.)

Az ár tartalmazza a párkány, takaró, bontás, beépítés költségét.

M e g b í z h a t ó  m i n ő s é g ,  e g y e d i  m é r e t e k . 
K é r j e  a j á n l a t u n k a t .

Ózd, Civil Ház
Árpád vezér út 29.

2019. 02. 28. 
(csütörtök) 11-18-ig

2019. 03. 01. 
(péntek) 10-16-ig

40 művész 
180 alkotásából 

választhat 
kedvező fizetési 

feltételekkel!

Játssz minden héten 10.000 Ft-os utalványért 
a facebookon:      /londonstorediszkont

diszk nt
üzletlánc

NYITVA TARTÁS: H: 8–18, K-P: 8–17, Szo: 8–12 óráig

disz
k

nt

üzletlá
nc

diszk nt
üzletlánc

Ózd, Vasvár út 19. 
(a Kelly helyén az emeleten)

Március 4. hétfőtől
TAVASZI

SZEZONVÁLTÁS!
Minden hétfőn 

teljesen új TAVASZI 
árukészlet és cipővásár!

http://londonstore.hu
511817

511813

511917

511813

511347

511839
511820

511846
512204

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

512275

TELJES KÖRÛ SZERVIZELÉSÉT

AUTÓMENTÉS 
egész Európa területén

0-24 h 2 t-ig. 
Tel.: 06/30-903-4812

DACIA és RENAULT 
személygépkocsi  
és kisteherautó 

                                        vállaljuk.
Tel.: 06-48/572-208

511915

ÜZLETVEZETÔT
ELADÓT

Kiemelt bérezés, rugalmas munkaidô.
Jelentkezni önéletrajzzal 

személyesen az üzletben lehet.

512504



2 2019. február 22.

hirdetésfelvételi p nt!

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

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

•SZŐNYEGTISZTÍTÁS
•PATYOLAT • ABLAKTISZTÍTÁS

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

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

Lapzárta: 
kedd 12 óra

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén

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.

Figyelem!
Munkalehetôséget ajánlok!

Almafa metszésre
keresek ügyes, hozzáértô

embereket.
A bérezés teljesítményarányos.

175 Ft/fa. 
Jó kereseti lehetőség.

Szállás biztosítva kétheti 
hazajárással.

Tel.: 06-20/4587-758
Oláh Gyula e.v.

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.

www.gamax.hu

Új, magasabb BÉR rendszer!
Hol? az ABB-ben!

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

+ jelenléti bónusz + minőségi bónusz + teljesítmény bónusz

Emelt Cafetéria: + 4. hónaptól emelkedik

Lehetőségek az ABB-ben!
+ belső pályázati lehetőségek + műszakvezetővé válás

+ sorvezetővé válás + ABB saját állományba kerülési lehetőség

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

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

511840

511805

511911

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

511654

511672
58689

511821
511649

511909

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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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

Az
 ak

ció
  2

01
9. 

feb
ru

ár
 28

-ig
 ér

vé
ny

es
!

SZEMÜVEGHITEL 
          CSAK NÁLUNK!

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

Mert a látása 
mindennél többet ér!

Elvárás:
B kategóriás jogosítvány
Műszaki érzék
Rugalmasság
Szervezőkészség
Jó problémamegoldó  
készség

Előny: 
Mezőgazdasági gépszerelő 
vagy technikusi végzettség
Szakmai tapasztalat  
(kezelésben, vagy javításban)
Kisgépkezelői, vagy park- 
gondozói OKJ végzettség

Elvárás: 
Gépkezelői jártasság
Rugalmasság
Precíz munkavégzés

Előny: 
Kisgépkezelői jogosítvány
B- Kategóriás jogosítvány

Elvárás:
Rugalmasság
Csapatmunka szeretetet

Előny: 
Szakirányú végzettség
Hasonló helyen szerezett 
szakmai tapasztalat
B kategóriás jogosítvány 
zöldkönyv (II. forgalmi  
kategóriás vegyszerek  
felhasználói szintű kezelése)

Téli munka lehetőség  a szezon után! 
A bejárás megoldható Ózd és Kazincbarcika környékéről.

A jó levegő és a barnulás biztosított! 
Ha szereted a változatos helyeket ahol dolgozhatsz  

a csapatunkban a helyed! 
Keress minket a honlapunkon  www.jadekert.hu 

Jelentkezés a jadekert@gmail. com 
vagy 06-20/469-9816 telefonszámon.

Parkfenntartó cég 
keres 

kertépítési- és kertészeti 
karbantartási munkára

Gépkezelő/ fűnyíró gép és kistraktor kezelő:
Típusok:  John Deere F1565 Frontkaszás fűnyíró,  

KUBOTA frontkaszás fűnyíró, Torro Z master null fordulós fűnyíró

Fűkaszás, tolókaros fűnyírós munkakörbe:

Parképítő és parkfenntartó kertész 
segéd- és szakmunkásokat:

GUMI-
SZERELŐ

(akár tapasztalat nélkül is, 
ingyenes betanítással)
Németország legnagyobb 
gumiszerelő hálózatához 

keresünk GUMISZERELŐKET
a tavaszi szezonra
(március-május). 

Pályakezdő jelentkezőket is
 várunk, a kiutazást 

megelőzően 2 napos oktatás
és betanulás Miskolcon
 ingyenesen biztosított! 

Német nyelvtudás nem feltétel! 
Telefon: 46/509-776

01320@personal.hrszoftver.hu 
Personal Partner Kft.

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

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

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

MIKSZTAI  AUTÓSISKOLA

AM, A, B, BE, C, CE, D, GKI
Keress minket: .com/Miksztai Autós- Motoros Iskola Kft.

T
www.miksztaiautosiskola.hu

ÓZD, VASVÁR ÚT 49.

06-30/9689-756
CSALÁDI ÉS DIÁK

KEDVEZMÉNY

„Jó utat választ, ha nálunk tanul vezetni!”

Eredetiség vizsgálat minden hétköznap!

Gépjárművek  
biz tosítás kötése

Műszaki vizsga

AUTÓMENTÉS
512153

511676
511904

511854
511580

511737

511844
511906
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h á z - ,  h á z r é s z  e l a d á s

Családi ház eladó Kistóban. Kétszin-
tes, rendezett, összkomfortos vagy 
csere. Érd: 06-30/427-9522

Családi ház, igényesen rendezett, 
Szenna legszebb helyén a Damjanich 
úton, 3+1 nappali szoba, garázs, telje-
sen felkerített kerttel, udvarral, terasz-
szal, 2 pincével, gáz+vegyes tüze-
léssel eladó. Érd: 06-48/474-520, 
06-70/392-8531

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

l a k á s e l a d á s

eladó az Újváros téren 1. emeleti, 3 
szobás lakás. Érd: 06-30/451-1182, 
06-30/517-4910

eladó Miskolc belvárosában Soltész 

Nagy Kálmán u. 77 m2-es, gázos, 
2. emeleti lakás, 2 emeletes épü-
letben. Belsőudvaros, pihenőker-
tes társasházi lakás. Gépészetileg 
teljesen felújított, ablakok cserélve 

műanyag nyílászárókra. Nappali + 

étkező + konyha egyben, 3 szoba, 

előszoba, fürdőszoba, külön WC. Ár: 

14,99 MFt. Érd: 06-20/980-6678

2+2 félszobás lakás eladó az Újvá-
ros téren hőszigetelt nyílászárókkal, 
egyedi konyhával. Érd: 06-30/9585-
445, 06-30/316-6793

a l b é r l e t e t  k í n á l

kiadó földszinti nagyszobás gar-
zonlakás teljesen felújított állapot-
ban egyedülálló hölgy vagy úr részé-
re. Érd: 06-30/885-4136

f ö l d ,  k e r t

erdőt legelőt vásárolok. Érd: 
06-70/555-1262

ü d ü l ő ,  h é t v é g i  h á z

eladó méhészkedésre is alkalmas 
zárt kert házzal, gyümölcsfákkal. 
Érd: 06-70/2727-049

ü z l e t ,  m ű h e l y ,  i r o d a

Ózdon, a Városközpontban 24 
m2-es üzlethelyiség (a volt Adidas 
bolt) teljes berendezéssel kiadó. Érd: 
06-70/318-6345

Ózdon, a Március 15. úton kétszin-
tes családi ház, 150 m2-es vállalko-
zásra is alkalmas csarnokkal eladó. 
Varrodaként üzemelt. Ár: 39,9 MFt. 
Érd: 06-70/318-6345

j á r m ű

eladó Astra F 1.4-es, sárga, 1995-
ös, kedvező áron. Érd: 06-20/910-
7742

kia Ceed kombi 1.6 CRDI 2009-es, 
friss műszakival eladó. Autóbeszá-
mítás lehetséges! Érd: 06-70/600-
3330

R É G I S É G

antik bútort, porcelánt, fest-
ményt, pipát, játékot, könyvet, 
vásznat, ezüstöt, órát, fegyvert, 
érmét, katonai-népi-egyházi tár-
gyat, teljes hagyatékot vásáro-
lok 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: hagyatékot, 
bútort, könyvet, kitüntetést, rádiót, 
veteránjárművet. Bármi érdekelhet! 
06-30/912-9916

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

á l l a t

tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvásár 
1 éves Vörös Tojó Tyúk, szép tol-
lasak 600 Ft/db. INGYENES házhoz 
szállítás! Érd: 06-30/171-6635

t ű z i f a  e l a d á s

konyhakész tűzifa erdészettől 
ömlesztve 345×215×83 (6 m3) raktér-
ben. Részletek és árak: 06-30/964-
9571 AA5947746

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 ágyazható sarokülő gar-
nitúra fotellal 30.000Ft-ért. Érd: 
06-30/653-3694

eladó szekrénysor, ágy, asztalok, 
székek, fotelek és hagyaték. Érd: 
06-30/952-3641

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

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

körbálás lucerna és széna eladó. 
Érd: 06-30/834-7696

saját termelésű, kiváló minőségű 
búza, kukorica eladó 6.500Ft/mázsa. 
Érd: 06-70/285-8801

termelői bor olcsón eladó (akár 
pálinkának is). Érd: 06-30/904-
2807

e g y é b  k e r e s é s

személyautókat és vashulladékot 
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, költöztetés, 
lomtalanítás. Érd: 06-30/975-8069 
Váradi János e.v.

idősgondozást és takarítást válla-
lok! Érd: 06-30/3099-158

tv-javítás. Osváth Csaba 
06-30/998-1361, 06-48/474-250

költöztetés-bÚtorszállítás-
lomtalanítás zárt teherau-
tóval, rakodással. Berki Viktor 
06703619566 www.ozdifuvaros.eu

lakások belső felújítását vállalom: 

burkolás, csempézés, glettelés, fes-

tés és mázolás, valamint PVC, sző-

nyeg, laminált padlók és egyéb 

munkák szakszerű elvégzése. Érd: 

30/502-1217

lapostetők, garázsok szigetelése, 

festés, burkolás, gipszkartonozás, 

lakatosmunkák. Érd: 06-30/406-

8943 Nagy Zoltán

szélvédőjavítás, CSERE, 
AUTÓÜVEG- ÉS ÉPÜLETFÓLIÁ-
ZÁS. Érd: 06-20/256-0488

tetőfelújítás cserepes lemezzel, 
palatetők zsindelyezése, ereszcsa-
torna csere, kémények felújítása. 
Érd: 06-20/911-1717

veszélyes fa kivágása, metszé-

se, valamint darabolás, hasogatás, 

berakás, fűvágás, kertápolás. Érd: 

06-70/587-8880

s z o l g á l t a t á s  k e r e s é s

fekvőbeteghez gondozónőt kere-

sek. Érd: 06-30/857-3427

70 éves férfi hozzá illó társat keres 

ápolás céljából. Érd: 06-48/448-

162

m u n k a h e l y e t  k í n á l

állásajánlat! Férfi eladót keresek 

ózdi üzletembe heti 3-4 napra (nyug-

díjas jelentkezése is lehetséges). Érd: 

06-30/268-5552 Ózdi Takarmány-

Centrum Kft.

ausztriai Nightclub hostess mun-

kára keres csinos lányokat 19 

éves kortól, top keresettel. Érd: 

00-43/664-599-9695, 06-30/313-

3516 (Pabian&Partner)

bútorgyártásban jártas, önállóan 

dolgozni tudó asztalost, illetve asz-

talos mellé, lapszabászatban jártas 

kisegítőt keresünk. Bér megegyezés 

szerint. Érd: 06-70/369-8193 Terra-

Forte Bau Kft.

munkalehetőséget kínál az AVON. 

Érd: 06-30/303-2534

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.

italkereskedő-ház Zrt. ózdi telephe-

lyére sofőrt keresünk B, illetve C kate-

góriás jogosítvánnyal, illetve érvé-

nyes GKI kártyával. Érd: személyesen 

Italkereskedő-Ház Zrt. Ózd, Sárli telep 

vagy 06-48/572-412 telefonszámon 

8-16 óráig munkanapokon.

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! Autóipari 
multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelke-
dő bér mellett, 13. havi fizetést, 
prémiumot, cafeteria-t, bérelőle-
get is biztosítunk. Érd: 06-70/600-
9021 JOBmotive Kft.

Ózdon, az Ipari Parkban működő 
acélszerkezeteket gyártó cég laka-
tosokat keres azonnali belépéssel. 
Érdeklődni személyesen a Bolyok-
Box Kft.-nél vagy a 06-30/337-1408 
telefonszámon.

Pi-Pi Kft. felvételre keres irodai mun-
kára női munkaerőt. Feladatköre: 
telefonos értékesítés és házipénz-
tár kezelés. Jelentkezés KIZÁRÓLAG 
munkanapokon 9 órától 15 óráig a 
30/983-7354 telefonszámon.

vezetői gyakorlattal rendelkező 
munkaerőt keresünk élelmiszer-
üzemünkbe csoportvezetői mun-
kakörbe. Jelentkezés KIZÁRÓLAG 
munkanapokon 9 órától 17 órá-
ig a 30/983-7354 telefonszámon. 
Pi-Pi Kft.

Apró

Hálás szívvel 
mondok köszönetet 
mindazoknak, akik
drága jó feleségem 

CSIPKÉS 
JÓZSEFNÉ

szül. Győri Klára
temetésén részt vettek 

és elbúcsúztatták.
Gyászoló férje

Lapzárta: 
kedd 12 óra

"Egy jaj nem sok, annyit sem mondtál,
türelemmel mentél a halál hosszú útján.
Tudtad, mi is tudtuk mily beteg vagy, 
de Te kímélni akartad családodat.
Míg éltél szerettünk, meghaltál nem felejtünk.
Csak azok halnak meg, akiket elfelejtenek."

Fájó szívvel emlékezünk 
drága Feleségemre 

ORBÁN 
LÁSZLÓNÉ

halálának 14. évfordulóján.
Szerető férjed, két lányod 

és családjuk

TEMETKEZÉSI LEHETŐSÉG

3600 Ózd, Lomb u. 2., 06-30/426-8-425, www.ozdiparokia.hu

Az Ózdi Görögkatolikus Templom (Gyári temető mellett)
altemplomában kialakított koporsós és urnás temetkezési

helyek méltó nyughelyet kínálnak elhunyt szeretteinek!
1-3 személyes urnahelyek:

el nem évülő, 20, illetve 10 éves elévüléssel.
A temetkezési lehetőség

felekezeti hovatartozás nélkül biztosított. 
A sírhelyek előre is megválthatók.

A MACKÓ TÜZÉP 
az alábbi állás 

betöltésére keres 
munkatársakat:

TRAKTOROS,
ELADÁSI 

ÜGYINTÉZŐ
Érd: 06-30/9922-358,

06-48/473-332

511642

512110
508497

512322
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székesfehérvári ruhaváloga-
tó üzembe egy műszakos mun-
karendben betanított munkáso-
kat keresünk! A munkaidő H-P-ig 
8-17 óráig tart! Szállást biztosítunk! 
Jelentkezni fényképes önéletrajz-
zal a textradekft@gmail.com címen 
lehet. (Textrade Kft.)

villanyszerelő munkatársat kere-
sünk Siófokra. Bér: 11-13.000 Ft/
nap. Szállás biztosított. Érd: info@
karaszvill.hu Kárász-Vill Kft.

o k t a t á s  k e r e s é s

8 éves gyermekem mellé német és 
magyar tanárt keresek korrepetálás-
ra. Érd: 06-48/470-663

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: 2019/08 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

 

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?

ÁLLÁSHIRDETÉSÁLLÁSHIRDETÉSHa nem kapja 
a Szuperinfót, hívja 

a (80) 442-444-es
telefonszámot!

A Clam Metal Kft.
új munkahelyre 

2 fő élhajlítót, 
3 fő lakatost és 

1 fő CO hegesztőt 
keres!

LEHET PÁLYAKEZDŐ IS!
Utazás, szállás, biztosított.

Munkakezdés: 
2019. március 04.

Bér: 250-300 eFt nettó/hó.
Érd.: 06-70/428-99-64

Vállalataink folyamatosan bővülő csapatába az alábbi munkakörbe ÚJ MUNKAVÁLLALÓKAT KERESÜNK:

   „Biztos, stabil munkahely, 
  versenyképes fizetés, 
 jó hangulatú, dinamikus  
csapat.”

ALEX Fémbútor Kft. 
Zsámbék H-2072, Magyar u. 21-23.
Telefon: +36/20 341-3333
E-mail: info@alexbutor.hu
www.alexbutor.hu

+ ingyenes vállalati buszjáratok,
8-10 személyes kisbuszokkal biztosított,
eseti hétvégi hazautazás

+ ingyenes szállás lehetőség,
egész hónapban biztosított munkásszállás

+ túlóra
prémium

+ határozatlan
idejű szerződés

+
versenyképes
fizetés

»CO hegesztő 
A munkavégzés helyszíne Zsámbék.

Az alábbi telefonszámon ügyintézőnknél jelentkezhet:
Mudriczki Péter +36 (20) 549-1416 

vagy személyesen minden kedden 08:00-16:00-ig,
az Ózdi inkubátorházban található irodánkban.  
(I. emelet folyosó végén) Ózd, Jászi Oszkár u. 3, 3600

Munkavégzés helye: 
Ózd, Pázmány út 49.

Tel.: 06/30-248-0852

hosszú távú 
munkára 

főállásba,  illetve 
részmunkaidőbe is.

Az Edarno Kft.

VARRÓNŐKET 
keres 

Rugalmas munkaidő, 
kiemelt bérezés!

Kos - Túl sokat foglalkozik azzal, 
hogy mások mit gondolnak Önről. 
Ideje lenne elengednie a megfele-
lési kényszert és a bizonyítási vágyat, 
amelyek meghatározzák a lépéseit. 

Ha nem teszi magától, rábírhatja az élet, mert 
olyan szituációba keveredhet, amikor kénytelen 
lesz azt leszűrni, hogy nem tehet mindenkivel 
jót, hiába igyekszik, mindig lesz olyan, akinek 
nem fog tetszeni valami Önnel kapcsolatban.

Bika - Lassúnak és küzdel-
mesnek érezheti a hetet. Élete 
minden területén toppon kell len-
nie, miközben az akadályokkal 
és nehézségekkel küzd. Sokszor 

gondol arra, hogy mindent felad és elenged. 
Kapaszkodjon barátaiba, szeretteibe, akik 
támogatják és erőt öntenek Önbe. Ne aggód-
jon, mert az idegesség rá fog menni a testi 
épségére és leromolhat az egészsége.

Ikrek - Legyen figyelemmel, mert 
családi életében gondok adódhat-
nak és egyik szerettének szüksége 
lehet a segítségére. A napokban 
nem ártana elővennie empatiku-

sabb énjét, mert többen is segítségre szorul-
hatnak, sőt, azt veheti észre, egyenesen 
megtalálják Önt. Nem is baj, ha kicsit meg-
feledkezik a saját gondjairól és megpróbál 
másokon segíteni.

Rák - Eddig volt ideje felkészülni 
és összeszedni testi, illetve lelki 
erejét, most pedig időszerű lenne 
belevágni vágyai megvalósításába. 
Használja ki, hogy kedvez a hét 

Önnek. Viszont nem kell rágörcsölnie, mert 
minél erőszakosabban próbálkozik, annál 
rosszabbul sülnek el a dolgok. Legyen laza és 
akár vonja be szeretteit, barátait is, akik által 
még hatékonyabb lenne!

Oroszlán - Egyre jobban nyomaszt-
ják anyagi problémái mivel még 
nem látja az alagút végét. Ráadásul 
a napokban újabb váratlan kiadás-
sal találhatja szembe magát. Kezdi 

elveszíteni a reményt és magába roskadni. Ne 
adja fel a küzdelmet! Fontos, hogy pozitívan 
gondolkodjon, hogy kérjen egy kis támogatást 
a szeretteitől és meg fogja látni, rövidesen 
rendbe jönnek a dolgok Ön körül.

Szűz - A napokban szinte min-
denkit levesz a lábáról, nem lesz 
olyan, akit ne tudna valamiről 
meggyőzni vagy a maga pártjára 
állítani. Ha ingatlant vásárol, vagy 

épp készül eladni, abban is sikerrel szá-
molhat, akárcsak az élet egyéb területein is. 
A héten új élmények várnak Önre, barátai 
vagy épp kollégái révén, de új dolgokat 
próbálhat ki.

Mérleg - Ne hagyja, hogy a 
következő napokban siettessék. 
Legyen csak megfontolt és óvatos, 
így nem hozhat rossz döntést 
és nem ugrasztják mások bele 

olyanba, amibe nem kellene. Egyedül arra 
kell figyelnie, hogy észrevegye a kínálkozó 
lehetőséget, amelynek segítségével kedvező 
irányba terelheti életét. De maradjon a tények 
talaján, és ne kergessen hiú ábrándokat.

Skorpió - A héten előbb jár el a 
szája, mintsem gondolkodna és 
ebből több tekintetben is kel-
lemetlensége adódhat. Az egyik, 
hogy túl nyersen adja a másik fél 

tudtára a véleményét, amivel megharagíthat-
ja és akár maga ellen is fordíthatja. A másik 
pedig, hogy akarva-akaratlanul kikotyoghat 
egy titkot és kellemetlen helyzetbe hozhatja 
vele azt, akiről szól.

Nyilas - Ezen a héten inkább ne 
kezdjen bele új dolgokba, hanem 
a jelenlegieket igyekezze befejezni, 
mivel van némi elmaradása és 
szőnyeg alá söpört feladat. Sőt, van 

néhány fontos döntés is, amit meg kellene 
már hoznia. Környezetével szemben próbál-
jon meg rugalmasabb lenni, mert minél 
jobban makacskodik, annál biztosabb, hogy 
össze fognak veszni.

Bak - A napokban kissé túlcsor-
dul az önbizalma és sokszor azt 
érezheti mások felett áll és úgy is 
kezeli őket. Több konfliktusra is 
számítania kell a környezetével. 

Nem az a baj, hogy helyén van az önbe-
csülése, hanem hogy magát mások elé, fölé 
helyezi. Mindemellett óvakodjon attól, hogy 
meggondolatlanul költekezzen, túl sok pénzt 
adhat ki a héten, amit később megbánhat.

Vízöntő - Elképesztően kreatív lesz 
a héten. Nemcsak művészi értelem-
ben, hogy átvarázsolja otthonát 
és mesés dekorációval teszi még 
egyedibbé, hanem olyan téren is,  

hogy hihetetlen fantáziáról tesz tanúbizony-
ságot a problémák megoldása terén. Mindezt 
pedig játszi könnyedséggel és mosolyogva 
teszi. Már csak arra kellene ügyelni, hogy testi-
lelki jólétével is eleget foglalkozzon.

Halak - Akármilyen célt is tűzött 
ki a hétre, sikerrel fog járni és 
könnyedén eléri. Segíti Önt a pozi-
tív gondolkodása és hogy tele 
van jóakarókkal, akik mind-mind 

támogatják. Ráadásul egy újabb eszmével, 
spirituális irányzattal gazdagodhat, ami a 
segítségére lesz a mindennapokban. Úgy 
érzi, megtalálta az útját, a békéjét és egészen 
fényesnek látja a jövőjét.

 HOROSZKÓP 9. HÉT       (2019. február 25-től március 3-ig)

Kertész Áruházak Kft.

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

508889

511850

Minden héten 

online is 
megtekintheti 
újságunkat!
www.szuperinfo.hu

512489
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450
Ft/db

06-20/393-55-60

TOJÓTYÚK ELADÓ!

Házhoz 
szállítással!

EGY NAGYSZERŰ MUNKAHELY

Cégünk folyamatosan növekszik és fejlődik, 
 ózdi gyárunkba

OPERÁTOROKAT 
keresünk
Amit kínálunk: 

 150.000 – 160.000 Ft-os 
225.000 Ft 

25.000 Ft 

Érdeklődni telefonon: 06-48/570-300 
Jelentkezni személyesen 

a 3600, Ózd Pap út 4 szám alatt.

Tisztelt Olvasóink!
A MIKOR és HOL rovat heti rendszerességgel fogja tájékoztatni Önö-
ket az Ózdon és környékén megrendezésre kerülő programokról, 
eseményekről. Ehhez várjuk a non-pro�t szervezetek, művelődési 
házak, sport egyesületek, alapítványok, stb. jelentkezését. Amennyi-
ben a jövőben szeretnék tájékoztatni Olvasóinkat a megrendezésre 
kerülő eseményekről, kérjük hogy rövid, de minden lényeges 
információt tartalmazó levelüket - akár heti rendszerességgel is - az  
ozd@szuperinfo.hu e-mail címre küldjék el! 
(A programok megjelentetése ingyenes.)

2019. február 23., 
szombat 15:00 óra
Ózd városközponti 
nagy parkolóban   
Bárka Színpad 
XIX. Télűző Tavaszváró Nap 
- Farsangi rendezvény
FELHÍVÁS! 
Készíts különböző 
Kiszebábot, (szalmabábot, 
bábot, stb.) amit hozz, 
el a rendezvényre. 
Ahol a legjobbakat, 
legérdekesebbeket, 
ötleteseket jutalmazni 
fogjuk, de apróbb jutalmakat 
mindenki kap, aki készít 
különböző dolgokkal, amik 
a farsangi időszakhoz, 
hagyományokhoz is 
köthetőek! 
15:00 órától: Jelmezes 
felvonulás a városközponti 
parkoló és a Polgármesteri 
Hivatal között. Öltözz 
be, gyertek el egyéni 
és csoportos farsangi 
jelmezekben, álarcban. 
Hozzatok hangkeltő 
eszközöket a tél elűzésére, 
kereplőt, ostort, fazekat, 
trombitát. Felvonulás: 
Óriás gólyalábasok, 
tűzzsonglőrök, népzenekar, 
zeneiskolás gyerekek, helyi 
hagyományőrző csoportok, 
jelmezesek vezetésével.
15:30 órától a városközponti 
nagy parkolóban: Télűző 
Farsangi bemutatók, előadás: 
- Gólyalábasok – Tűzforgatók 
- Szalmabáb (Kiszebáb) 
elégetése, a tél elűzése 
- Táncház –mulatozás, 
tavaszvárás, télűzés. 
A farsangi jelmezbe, álarcba 
öltözötteknek forró tea,  
farsangi fánk, meglepetések.
Várunk mindenkit 
a télűző-tavaszváró 
farsangi felvonulásra, 
táncházra, programokra!

2019. február 25. 16:00 óra
„A hely, ahol élünk...”
sorozat előadása:
„120 éves az Ózdi Evangélikus 
Egyházközség 
Előadó: Tóth Melinda 
evangélikus lelkész
Olvasó

2019. február 27. 16:00 óra 
Égerszög ecsetvégen
az Ózdi Képzőművészeti 
Egyesület kiállítása - Olvasó

2019. február 28.
Ózdi Muzeális Gyűjtemény és 
Gyártörténeti Emlékpark 
16:00 óra
A Bükk-vidéki ősvilág 
különlegességei 
Előadó: Regős József régész, 
barlangász
Bővebb információ: 
tel.: 06-48/470-115

2019. március 1. 10:00 és 
15:00 óra
Farsang napja
múzeumpedagógia 
foglalkozások (előzetes 
bejelentkezés alapján)
16:30 óra
Paper craft kiállításmegnyitó 
Csipkés Róbert alkotó 
időszaki kiállítása

bemutatója

2019. február 28. 
és március 1. 19:00  óra
Hair - rockmusical színpadi 
változata - Olvasó

2019. március 2., szombat 
18:00 óra
ÓAM Ózdi KC - FKSE-Algyő
NB/B fér� kézilabda 
mérkőzés
Marosi István Sportcsarnok

2019. március 2. 16:00 óra
Minden jó találjon meg 
téged!
Beszélgetés Tóth Melinda 
Anna református lelkész 
vezetésével
Vendégek:
Csernusné Kovács Ibolya
tulajdonos, üzletvezető
Vargáné Gizella
tulajdonos, üzletvezető
Barta Róbert iskola igazgató
Bartáné Demcsik Katalin 
pszihológus
Helyszín: Acapella étterem 
díszterme
A részvétel ingyenes!

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! 

511747

511847
512273
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Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a

Téged is vár a Bosch!
Tájékoztató és FELVÉTELI időpont: 2019. február 25.(hétfő)
Borsodnádasd  |  Közösségi Ház – 10:00 óra, Köztársaság út 12.
Arló  |  Faluház – 11:30 óra, Ady E. út 126.   
Ózd  |  Olvasó – 13:00 óra, Gyár út 4.

Érdeklődni a +36-70-197-5288 telefonszámon lehet! 

Csatlakozz Te is a Bosch autóipari alkatrészeket 
gyártó OPERÁTOR csapatához!

www.bosch.hu/karrier

Mi vár rád nálunk? 
Juttatásokkal és egy nap túlórával akár br. 240 000 Ft/hó  

kezdő bér
Teljesítmény alapú havi bónusz, év végi lojalitási bónusz,  

karácsonyi jutalom
Évi br. 200 000 Ft cafetéria (Szép-kártya)
Ingyenes munkába járás (tömegközlekedés 100%-os  

térítése, műszakokhoz igazított céges buszjáratok)
4 műszakos munkarend, hosszú távú, biztos munkalehetőség
Fejlődés, képzési lehetőségek

                        Alkossunk maradandót.

Életre tervezve

IDŐPONTJA 
ÉS HELYSZÍNE:
Február 27., szerda  

11:00-16:00   
Ózd - Civil Ház 

VÉRADÁS

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!

Ózd, Árpád Vezér út 22/A.
Tel.: 48/572-380

E-mail: ozd@szuperinfo.hu

ÓZD

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN
az ország 
bármely

SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!

www.szuperinfo.hu

Adja fel apróhirdetését 

otthonról, kényelmesen 
honlapunkon keresztül!

511699

511898
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DUGULÁS-
    ELHÁRÍTÁS!

06-30-368-0115

GÁZKÉSZÜLÉK 
JAVÍTÁS

Tel.: 06-30/540-7008

Tűzhely, bojler, kazánok 
javítása

(régebbiek is) 
48 órán belül!

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

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





















Tápra, terményre, zöldségre 
vagy talán gyümölcsre 
van szüksége?
• Búza, Kukorica 7000 Ft/q
Zöldség
• Burgonya (Bellarosa) 170 Ft/kg 
 (15 kg/zsák)
• Burgonya (Agria) 170 Ft/kg

 (15 kg/zsák) 
• Vöröshagyma
• Apró vöröshagyma 
• Brokkoli 
• Cukkini  
• Fejeskáposzta  
• Fokhagyma  
• Karalábé  
• Karfiol  
• Kelkáposzta  
• Lilahagyma  
• Vöröskáposzta  
• Petr. gyökér 
• Sárgarépa 
• Zeller

Primőrök
• Fejes saláta 
• Hegyes erős zöldpaprika 
• Kápia paprika
• Kígyóuborka
• Paradicsom 
• Tv paprika 

Gyümölcs
• Alma 
• Banán 
• Citrom 
• Gyömbér 
• Mandarin 

Tápok
• Napraforgó 
• Kutya táp  
 • Tojó táp 
• Nyúl táp 

Hívjon bizalommal! Egyedi zöldség-, gyümölcs-, 
táp- és terményigényt felveszek!

Széplaky László Zoltán - Tel.:  +36308588948

Ingyenes 
házhozszállítás 

Minimum rendelés 
3000 Ft, 

Ózd 20 km-es 
körzetében 

előzetes telefonos 
egyeztetetés alapján 
történik a kiszállítás.

Tanyasi kacsa, liba eladó!

Ózd, Zrínyi Miklós utca 7. (Penny Markettel szemben)
Tel.: +36 48 475 226 Nyitva: H-P: 9.00-17.30, Sz: 9.00-13.00, V: Zárva

511908

511905
511842

511902

511849

512127

511848
507996

511851

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!

512320


