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

516775

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

Lassú jármûvek, mezôgazdasági 
vontatók, azok pótkocsijai és 
tehergépjármûvek MÛSZAKI 
VIZSGÁZTATÁSÁT vállaljuk.
Elôre bejelentés szükséges! 
Tel.: 06-30/946-3740

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

Horváth-Sebi Kft.
Ózdon és környékén vállalja 

épületek, lakások 
energetikai tanúsítását 

1 napon belül.
ENERGETIKAI 
PÁLYÁZATOK
Tel.: +36/20 428-6268

E-mail: horvathsebi2@gmail.com

SPORTCENTRUM  EDZŐTEREM  FITNESZ

Borsod Fitness Centrum

Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–21, szombat: 9–16, vasárnap zárva
Ózd, Sárli telep, az üzletház emeletén, a Spar-ral szemben Tel.: 48/705-059

• professzionális edzőterem  
•  kardiogépek 

• táplálékkiegészítők

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! 

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.

KUKORICA és BÚZA
TERMELÔTÔL

5 q felett 5% kedvezmény.
(6900 Ft/q)

Tel.: 06/20-2732-847

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 .

516764
511347

516780
516760

516796
516773

516771

517750
516765

516790

517908

MOSÓGÉP-HŰTŐGÉP
SZERVIZ és 

ALKATRÉSZBOLT
H-P: 8-16-ig

Ózd, Vasköz 2/B.
Tel.: 474-094, 00 36/30/928-8126

517958
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G Y Ö N G Y Ö S I  G U M I  K F T

3600 Ózd, 25-ös főút 
�48/475-707 
 3600 Ózd, Vasvár út 106.
� 48/473-545 • 
www.gyongyosigumi.hu

TPMS SZELEP
forgalmazása, illesztése 
minden autótípushoz.

A PROMÓCIÓBAN CSAK MAGÁNSZEMÉLYEK VEHETNEK RÉSZT! A promóciós matricát kérje a vásárlás helyén a számlájára 
ragasztva! Az akció érvényes: 2019.03.18 - 04.30. között, vagy a készlet erejéig (120 db utalvány). Jelen hirdetésünk tájékoztatója 
nem teljes körű! Részletekről érdeklődjön a kereskedőnél vagy a www.marso.hu oldalon! A képek csak illusztrációk.

Vásároljon és 
szereltessen az 
akcióban részt 
vevő üzletekben 4 
db Matador nyári 
gumiabroncsot!

Látogasson el a
matadorjatek.
marso.hu oldalra, 
regisztráljon a 
számla képével és 
adatai megadásával 
az ajándék 
utalványért!

A promóciós 
matricával ellátott 
számláról készítsen 
egy képet! (szkennelje 
be, vagy fotózza le)

Vásároljon és regisztráljon 
az ajándék 
5 000 Ft-os Media Markt 
utalványért, a játék 
FŐDÍJA 3 x 50 000 Ft értékű 
Media Markt utalvány!

MOZGÁSBAN A 
MATADORRAL

120
db

KÖNNYŰFÉMKERÉK 
TÁRCSÁK JAVÍTÁSA!

A PROMÓCIÓBAN CSAK MAGÁNSZEMÉLYEK VEHETNEK RÉSZT! A promóciós matricát kérje a vásárlás helyén a számlájára 
ragasztva! Az akció érvényes: 2019.03.18 - 04.30. között, vagy a készlet erejéig (300 db utalvány). Jelen hirdetésünk tájékoztatója 
nem teljes körű! Részletekről érdeklődjön a kereskedőnél vagy a www.marso.hu oldalon! A képek csak illusztrációk.

Vásároljon és 
szereltessen az 
akcióban részt 
vevő üzletekben 
4 db Nokian nyári 
gumiabroncsot!

Látogasson el a
nokianjatek.marso.hu
oldalra, regisztráljon 
a számla képével és 
adatai megadásával 
az ajándék 
utalványért!

A promóciós 
matricával ellátott 
számláról készítsen 
egy képet! (szkennelje 
be, vagy fotózza le)

Vásároljon és regisztrál-
jon az ajándék 
5000 Ft-os üzemanyag-
utalványért! 

EGY CSODÁLATOS 
UTAZÁS A 
NOKIAN GUMI�
ABRONCSOKKAL

300
db

N Y Á R I  G U M I  A K C I Ó !
ALSÓ, KÖZÉP, PRÉMIUM KATEGÓRIÁS ABRONCSOK 

KÉSZLETRŐL AKCIÓSAN!
ALU- ÉS LEMEZKERÉKTÁRCSA 

AKCIÓ!

517711
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Lapzárta: 
kedd 12 óra

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!”

A Honvédelmi Sportszövetség támogatásával 
változatos programok valósultak meg 

a József Attila Gimnáziumban. 
160 diák vehetett részt felvidéki túrán, 

hadtörténelmi előadásokat hallgathattak, s különböző 
sportversenyeken mérhették össze tudásukat.

A ZV Zöld Völgy Nonpro�t Kft. sajókazai székhelyére
pénzügyi asszisztens munkatársat keres

Leendő munkatársunk feladatai: Szakmai elvárások:

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

Amit kínálunk:

Munkavégzés helye:
Jelentkezés módja:

Jelentkezés határideje:

ARLÓ – BORSODNÁDASD –  
FÜZESABONY – SÁROSPATAK

A projekt célja az érintett településeken a szennyvízcsa-
torna-hálózat és szennyvíztisztító telep kiépítése és kor-

Arlón -

Borsodnádasdon

Füzesabonyban  

Sárospatakon

 
 

 

Kérjen ingyenes felmérést, árajánlat-készítést! 06-30/429-7416
        www.facebook.com/dmgnyilaszarok                 dmgnyilaszarok@gmail.com

Az akció visszavonásig tart!

Műanyag bejárati ajtók:
75.900 Ft-tól

120x120 műanyag ablak:
38.900 Ft-tól

5 év garancia minden termékre!
• 5 pontos biztonsági zár
• 50 ajtótípus
• CE minősítés

6 légkamra •
2 rétegű üveg •

hő/hangszigetelés •

ABLAK     
VÁLASSZA A LEGJOBBATAKCIÓ!

A LEGJOBB ÁRON!
AJTÓ

•SZŐNYEGTISZTÍTÁS
•PATYOLAT • ABLAKTISZTÍTÁS

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

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

GÁZKÉSZÜLÉK 
JAVÍTÁS

Tel.: 06-30/540-7008

Tűzhely, bojler, kazánok 
javítása

(régebbiek is) 
48 órán belül!

Gránit és műkő 
síremlékek

Felújítások, fedlapok készítése
Laczka Pál az ipar okleveles kiváló mestere

Tel: 06-48/471-876

516777
517748

516897
516778

516761
517708

516759
517745

Gépjárművek  
biz tosítás kötése

Műszaki vizsga

NYÁRI GUMI AKCIÓ!
•  goodyear • dunlop • fulda és egyéb márkák

AUTÓMENTÉS

Eredetiség vizsgálat minden hétköznap!

517940
516766

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

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

516774
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h á z - ,  h á z r é s z  e l a d á s

eladó a Katona József út 87. és 130. 
alatti családi házak. Érd: 06-30/545-
7868 

eladó Domaházán csendes környe-
zetben családi ház melléképületek-
kel, gazdálkodásra is alkalmas. Érd: 
06-70/546-6918 

eladó Ózdon, a Széchenyi utcában 
felújítandó ikerház mindkét része. 
Érd: 06-70/587-8880

eladó Ózdon, az Irinyi u. 15. alatt 
nagy családi ház nagy telekkel, vál-
lalkozásnak is. Érd: 06-30/710-
4935, 06-48/478-093 

Felújításra szoruló, két család részé-
re alkalmas kertes ház eladó a Dam-
janich úton. Érd: 06-30/630-4547 

l a k á s e l a d á s

eladó a városközpontban igé-
nyesen felújított, 2 szobás lakás. 
Szentsimoni csere is érdekel. Érd: 
06-30/645-0220

eladó 1,5 szobás, 1. emeleti, össz-
komfortos lakás a Bulcsú út 9. szám 
alatt. Érd: 06-30/3868-451

eladó 2 szobás, 2 erkélyes, 54 
m2-es lakás, ugyanitt Citroen C5 
HDI 1.6. Érd: 06-30/342-9170 

eladó 3. emeleti, nagy erkélyes, 
felújított, 2 szobás, összkomfortos 
lakás vagy elcserélném földszinttől 
2. emeletig, esetleg családi házra. 
Érd: 06-30/481-1281, 06-30/480-
8035 18 órától. 

Géza úton 2. emeleti, 1 szobás lakás 
eladó. Ár: 2,7 MFt. Érd: 06-70/417-
2521 

Ózd, Ív úton kétszobás, felújított 
lakás eladó. Érd: 06-70/776-2712 

Ózdon eladó Vasvár úti, 7. emeleti, 3 
szobás, 60m2-es lakás. Irányár: 4,5 
MFt. Érd: 06-30/335-2443 

l a k á s k e r e s é s

eladó ózdi lakást keresek azonnali 
készpénz fizetéssel. Tartozás, végre-
hajtás nem számít. Érd: 06-70/417-
2521

a l b é r l e t e t  k e r e s

hosszú távra albérletet keresek kis 
rezsivel. Érd: 06-20/959-4617 

a l b é r l e t e t  k í n á l

kiadó földszinti nagyszobás garzon-
lakás igényesen felújított, gázfűté-
ses, bútorozott, egyedülálló személy 
részére. Azonnal beköltözhető. Érd: 
06-30/885-4136

ü z l e t ,  m ű h e l y ,  i r o d a

Ózd 48-as úton üzlethelyiség hosz-
szútávra kiadó. Érd: 06-70/215-
2980 

Ózdon, a Városközpontban 24 m-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 

G a r á z s

Garázst keresek saját részre a Bras-
sói úti garázstelepen! (900.000 Ft) 
Leginkább szemközti garázs nélküli 
részen, de bármit meghallgatok. Érd: 
06-30/421-6303  

j á r m ű

Veszünk! Készpénzes használtautó 
felvásárlás a Suzuki Kaisernél. Akár 
hitellel terhelt autóját is megvásá-
roljuk. Előzetes információ, és idő-
pont egyeztetés: 30/374-8854 Autó-
inkat megtalálja az interneten: www.
suzukikaiser.hu 

Volkswagen Transporter T5 Mikro-
busz 2.0 CR TDI 9 személyes. 2011-
es évjárat, megkímélt állapot, elekt-
romos ablakok elöl, vonóhorog, fedél-
zeti komputer, szervokormány, szer-
vizkönyv. Irányár 4.299.000,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

suzuki Vitara 1.6 GLX All-Grip 
4WD (Automata) 2015-ös évjá-
rat, megkímélt állapot, kapcsolható 
összkerék, bőr belső, fűthető ülés, 
multifunkciós kormánykerék, fedél-
zeti komputer, kormányváltó, tola-
tóradar, tolatókamera, fékasszisz-
tens, tempomat, kulcs nélküli indítás. 
Irányár 4.699.999,- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

Chevrolet Aveo 1.2 2008-as évjá-
rat, keveset futott, klímás, szervo-
kormány, elektromos ablak. Irány-
ár 849.999,- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

Volkswagen Transporter T5 mikro-
busz 2.0 CR TDI 2014-es évjárat, 9 
személyes, kitűnő állapot, kétolda-
li tolóajtó, manuális klíma, fedélze-
ti komputer, színezett üveg, szervo-
kormány. Irányár 4.799.000,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

suzuki Vitara 1.6 GLX Limited 
2018-as évjárat, újszerű, bőr bel-
ső, elektromos ablak, fűthető ülés, 
multifunkciós kormánykerék, állít-
ható kormány, fedélzeti komputer, 
navigáció, tolatókamera, tolatóradar, 
parkolóradar, ESP, EBD, ARD, gumi-
nyomás ellenőrző rendszer, riasztó, 
tempomat, kulcs nélküli indítás, LED 
fényszóró. Irányár 4.899.999,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854 

nissan Leaf Visia 30kWh (Automa-
ta) 2017-es évjárat, elektromos autó! 
Megkímélt állapot, keveset futott, 
fokozatmentes automata sebes-
ségváltó, állítható utasülések, fűt-
hető ülés, fűthető kormány, közép-
ső kartámasz, légzsák, állítható kor-
mány, fedélzeti komputer, tolatóra-
dar, kulcs nélküli indítás, ködlámpa, 
elektromos ablak, elektromos tükör, 
fűthető tükör, színezett üveg. Irány-
ár 6.799.000,- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

Volkswagen Caddy 1.9 PD TDI 
2008-as évjárat. Egyoldali tolóaj-
tó, térelválasztó, állítható kormány, 
fedélzeti komputer, szervokor-
mány, ködlámpa, vonóhorog. Irány-
ár 1.290.000,- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

renault Trafic 2.0 dCi 2010-es 
évjárat, megkímélt állapot, kétolda-
li tolóajtó, manuális klíma, tolatóra-
dar, szervokormány, légzsák, elekt-
romos ablak, fedélzeti komputer. 
Irányár 3.299.000,- hitel, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854 

Skoda Octavia 1.6 Ambiente 2006-
os évjárat, normál állapot, Magyar-
országon újonnan üzembe helye-
zett, klíma, ködlámpa, légzsák, kor-
mány magasság állítás, ülés magas-
ság állítás, fedélzeti komputer, elekt-
romos ablak elöl, szervokormány. 
Irányár 1.399.999,- hitel, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854 

nissan Leaf Visia 30kWh (Automa-
ta) 2017-es évjárat, elektromos autó! 
Megkímélt állapot, keveset futott, 
fokozatmentes automata sebes-
ségváltó, állítható utasülések, fűt-
hető ülés, fűthető kormány, közép-
ső kartámasz, légzsák, állítható kor-
mány, fedélzeti komputer, tolatóra-
dar, kulcs nélküli indítás, ködlámpa, 
elektromos ablak, elektromos tükör, 
fűthető tükör, színezett üveg. Irány-
ár 5.999.999,- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

mitsubishi L200 Pick Up 2.5 TD DC 
Invite 2009-es évjárat, normál álla-
pot, ülésmagasság állítás, középső 
kartámasz, légzsák, állítható kor-
mány, ködlámpa, elektromos ablak, 
elektromos tükör, könnyűfém felni, 
színezett üveg, vonóhorog, szervo-
kormány. Irányár 2.999.000,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854 

mitsubishi L200 Pick Up 2.5 TD 
DC Intense Plus (Automata) 2007-
es évjárat, kitűnő állapot, automata 
klíma, bőr belső, fűthető ülés, fedél-
zeti komputer, ködlámpa, elektromos 
ablakok, elektromos tükör, könnyű-
fém felni, színezett üveg, vonóhorog, 
érintőkijelző. Irányár 2.699.000,- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854 

Volkswagen Caddy Maxi 1.9 PD 
TDI 2008-as évjárat, rádiós magnó, 
térelválasztó, ülésmagasság állítás, 
állítható kormány, fedélzeti kom-
puter, szervokormány, ködlámpa, 
vonóhorog. Irányár 1.449.000,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854 

suzuki Swift 1.3 GL 2001-es évjá-
rat, normál állapot, vezetett szer-
vizkönyv, Magyarországon újonnan 
üzembe helyezett. Irányár 299.000,- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

opel Antara 2.0 CDTI 2008-as évjá-
rat, megkímélt állapot, manuális klí-
ma, tolatóradar, ülésfűtés, elektro-
mos ablakok, színezett üveg, bőr-
szövet huzat, állítható kormány, 
szervokormány, vonóhorog. Irány-
ár 1.899.999,- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

kia Rio 1.2 CVVT LX 2013-as évjá-
rat, megkímélt állapot, kevés kilo-
méter, manuális klíma, ülésma-
gasság állítás, középső kartámasz, 
multifunkciós kormánykerék, állít-
ható kormány, fedélzeti komputer, 
elektromos ablak, elektromos tükör 
állítás, telefon kihangosító. Irány-
ár 2.250.000,- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

suzuki SX4 1.5 GLX AC 2013-as 
évjárat, megkímélt állapot, egy tulaj-
donos, szervizkönyv, friss műszaki, 
manuális klíma, ülésmagasság állí-
tás, állítható kormány, tolatóradar, 
ködlámpa, fényszóró magasság állí-
tás, elektromos ablak elöl, elektro-
mos tükör, fűthető tükör, vonóhorog. 
Irányár 2.290.000,- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

eladó Renault Thalia II. Oasis 1.4 
16V, 2003-as évjárat, első tulajdo-
nostól, friss műszaki vizsgával, nyári 
gumi garnitúrával, extrákkal. Irányár: 
750.000 Ft. Érd: 06-30/272-2827 

r é G i s é G

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

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

á l l a t

előnevelt csirkevásár a Tábla Úti 
Terményboltban április 2-án ked-
den. Vakcinázott kettős hasznú 
500Ft/db, fehér húshibrid 500Ft/
db. Előjegyezhető személyesen 
vagy telefonon: 06-30/268-5552 

kiskutyák ajándékba elvihetőek. 
Érd: 06-20/256-0488 

nyulak eladók. Érd: 06-30/465-
9447 

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

Apró

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk oly sokat 
dolgozott.
Számunkra Te sohasem leszel halott, 
szívünkben örökké élni fogsz, mint a 
csillagok.”

Fájó szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, akik

RÓZSA 
SÁNDOR

temetésén megjelentek,
sírjára virágot helyeztek,

fájdalmunkban 
osztoztak.

Gyászoló felesége Erzsike, 
gyermekei és családjaik

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.

508497

"Mosolygó arcodat 
nem látjuk többé,
drága emléked 
bennünk él örökké!"

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, akik 

UJPÁL 
ISTVÁNNÉ 

szül. Medveczki Lotti 
(élt 88. évet)

temetésén részt vettek 
és elbúcsúztatták.
A gyászoló család

Köszönjük 
az Almási Balogh Pál 

Kórház 
ápolási osztályának 

és a Szabolcs közi otthon 
ápolóinak 

és gondozóinak 
Lotti néni segítőkész 
ápolását, gondozását. 

Köszönettel a család

Fájó szívvel 
tudatjuk, hogy 

PAPIK 
BORBÁLA

volt ÓKÜ rendészeti dolgozó
életének 93. évében elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatója
2019. március 29-én pénteken

11 órakor lesz az ózdi 
Görögkatolikus Templomban.

Kérjük, kegyeletüket 
egy szál virággal róják le.

A gyászoló család

Mély fájdalommal 
tudatom, hogy 

édesanyám 

NÉMETH 
BÉLÁNÉ 

szül.: Faragó Márta 
örökre megpihent.

Hamvasztás utáni búcsúztatója 
2019. március 29-én 

pénteken 12:30 órakor lesz 
a Gyár úti temetőben.

517355

517752

517067
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t ű z i F a  e l a d á s

Fenyő tűzifa méteres és kétmé-
teres szálakban házhoz szállít-
va eladó 16.000Ft/m3. A szállítás 
mérhető állapotban történik. Érd: 
06-30/855-5497 
konyhakész tűzifa AKCIÓ! ömleszt-
ve 345×215×83 (6 m3) raktérben. Érd: 
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

asztalosok, barkácsolók! Használt 
deszkák, farostlemezek, furnérle-
mezek, bútorlap különböző méret-
ben eladók. Érd: 06-30/836-8563 
dióbél eladó. Érd: 06-30/459-
1372 
eladó ROCES 38-as piros kor-
csolya, ANGEL furulya, IMPULSER 
mágnesterápiás gyógymatrac ked-
vező áron. Érd: 06-48/470-454
saját termelésű, kiváló minősé-
gű búza és kukorica eladó 6700Ft/
mázsa. Érd: 06-70/285-8801 

e G y é b  k e r e s é s

diót vásárolok héjasan és pucoltan. 
Érd: 06-70/583-7776 
dunnát, párnát, komplett hagyaté-
kot veszek. Hívásra házhoz megyek. 
Érd: 06-30/462-0569 

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

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. 

k Ö l t Ö z t e t é s - b Ú t o r -
szállítás-lomtalanítás 
zárt teherautóval, rakodással. 
Berki Viktor 06703619566 www.
ozdifuvaros.eu 

lakás, fürdőszoba felújítást, burkolást 
vállalunk. Érd: 06-30/626-7213 

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 
mindenfajta motorkerékpár javítást 
vállalok! Érd: 06-30/811-4226 
nyílászáró-csere, festés, burkolás, 
teljeskörű felújítás, homlokzat szige-
telés, redőny, rovarháló. Minőségi 
kivitelezés, rövid határidővel, refe-
renciával. Facebook: GP Nyílászáró. 
Érd: 06-70/333-1993 
PalatetŐ bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu 
takarítást, idősgondozást vállalok 
Ózd és környékén! Érd: 06-70/886-
5617 

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

tetőfelújítás cserepeslemezzel, 
palatetők zsindelyezése, ereszcsa-
torna csere, kémény felújítás. Érd: 
06-20/911-1717 

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

keresek olyan segítőkész, meg-
bízható férfit, aki segítene családi 
házam ház körüli munkáit elvégezni 
(fűnyírás, fa, szén behordása). Érd: 
06-30/863-4114 
70 éves férfi otthoni ápolásra keres 
szakápolót. Érd: 06-48/448-162 

m u n k a h e l y e t  k í n á l

ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 
éves kortól, top keresettel. Érd: 
00-43/664-599-9695, 06-30/313-
3516 (Pabian&Partners) 

Cégünk keres gipszkartonszerelő, 
kőműves, festő, burkoló munka-
társakat változó munkahelyre. Érd: 
06-70/340-3542 LU-PET EU-BAU 
Kft. 

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Moson-
magyaróvár és Sopron környéki) 
autóipari és fémipari nagyvállalat-
ok állásajánlataiból válogathatsz 
(betanított, lakatos, targoncás, 
CNC-s, hegesztő, stb.), ahol kiemelt 
bérezést, ingyenes szállást, utazást, 
valamint bérelőleget és hosszú távú 
munkát biztosítunk. Érdeklődni 8-20 
óráig a 06-70/639-9920 telefonszá-
mon 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. 

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. 

keresek olyan nyugdíjban lévő E 
kategóriás gépkocsivezetőket, akik 
érvényes GKI igazolvánnyal rendel-
keznek, akár 1-2 hét munkára is 
jelentkezhetnek. Érd: 06-30/931-
4929 Fekete László Ózd 

Ózdi telephelyű építőipari cég gép-
kocsivezetőt keres B, C, E kate-
góriájú jogosítvánnyal. Érdeklődni 
munkaidőben a 06-70/324-7020 
telefonszámon. Magas és Mélyépí-
tő Vasbeton Kft. 

székesfehérvári ruhaválogató üzem-
be egy műszakos munkarendben beta-
nított munkásokat keresünk! A mun-
kaidő H-P-ig 8-17 óráig tart! Szál-
lást biztosítunk! Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal a textradekft@gmail.
com címen lehet. (Textrade Kft.) 

Vizsgabiztost keresek, akár rész-
munkaidőben is. Kiemelt bére-
zés! Érd: 06-30/409-8048 Velen-
ce Autószerviz 

18-25 év közötti fiatalt keresünk 
szilvásváradi büfébe áprilisi kez-
déssel. Érd: 06-30/418-7112 Végh 
Szilvia e.v. 

o k t a t á s  k e r e s é s

nyugdíjas vagy gyakorlattal rendelke-
ző AWI hegesztőt keresek fiam tanítá-
sa céljából. Érd: 06-30/382-1107

t á r s k e r e s é s

76 éves hölgy vagyok, keresem 
hozzám illő társamat, aki kölcsönös 
szimpátia esetén hozzám költözne. 
Érd: 06-30/618-5061 

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: 2019/12 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

Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a

Jelentkezzen a Pi-Pi Kft. 
Barom�feldolgozó üzemébe!

Akar kiemelkedő 
�zetést keresni 

heti négy napos 
munkarendben?

Aktív vagy nyugdíjas, 
gyakorlattal rendelkező 

GÉPKOCSIVEZETŐT
 keresünk felvételre 

C, E kategóriás jogosítvánnyal.
Jelentkezés kizárólag munkanapokon 
9 órától 17 óráig a 30/9289-740-es

telefonszámon. 517356

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 

516794
517388
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3 műszakos munkarendben kínálunk lehetőséget raktáros és
targoncavezetői tapasztalattal rendelkezők, valamint szakképzett és
betanított szerelők részére.

Ha kérdése van, hívjon minket:  
+36 30 171 9374 
e-mail: allaspalyazatzfh@zf.com

bruttó bér 240.000 Ft 
teljesítmény prémiummal, délutános és 
éjszakás pótlékkal; szakképzettség, gya-
korlat függvényében a bér emelkedhet

cafetéria éves szinten min. 160.000 Ft  
(a bruttó havibér 7%-a)

 

 

 
vállalati támogatással

?

Csoportos toborzás helyszíne és időpontja: 
Ózd, Városi Művelődési Központ (Olvasó), Gyár utca 4. 
2019. március 30. 10 óra

517531
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Kertész Áruházak Kft.

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

Tavaszi akció!

Szemorvosi vizsgálat

minden pénteken!

SZEMÜVEGHITELCSAK NÁLUNK!

Multifokális lencse    30% 

Szemüvegkeret          20%
kedvezménnyel 

kapható!
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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

Feladatok:
• kéziszerszámok / autóalkatrészek összeszerelése

Elvárások:
• minimum 8 általános iskolai végzettség

Amit kínálunk:
• versenyképes bérezés és cafeteria
• 100%-ban támogatott munkába járás
• 30%-os műszakpótlék
• beléptetés minden héten
• túlóra-kifizetés és teljesítmény alapú bónusz

Jelentkezzen ingyenesen hívható 
telefonszámunkon: +36 80 212 000
Személyesen: 3525, Miskolc Kazinczy út 28.

SZERETNE EGY HÉTEN 
BELÜL MUNKÁBA ÁLLNI?
Jelentkezzen most MISKOLCI álláslehetőségünkre!

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!

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén 450

Ft/db

06-20/393-55-60

TOJÓTYÚK ELADÓ!

Házhoz 
szállítással!

516825

516829

516831

516564
514546

516793
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Ózd, Zrínyi Miklós utca 7. (a Penny Markettel szemben)  
Tel: +36 (48) 475-226 Nyitva: H-P: 9.00-17.30, Sz: 9.00-13.00, V: ZÁRVA

Ajánlataink 2019. március 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! Csak kiskereskedelmi
mennyiséget szolgálunk ki! A tekercsáru termékeket a tekercs teljes szélességében áll módunkban kiszolgálni!

VINYL PADLÓ
SZŐNYEG•VINYL PADLÓ•LAMINÁLT PADLÓ•FÜGGÖNY•TAPÉTA

Ft/m2

1.799
2-3-4 m

szélesség

AKÁR

 
 

SZUPER
OLCSÓ

7 KAMRÁS 
ABLAKOK

A GYÁRTÓTÓL
Minőség kedvező áron!

H.-P.: 10.00–16.00
Ózd, Spar-ral szemben,
az Üzletház emeletén!

30/372-9721, 30/985-8480

Tápra, terményre, zöldségre 
vagy talán gyümölcsre 
van szüksége?
• Burgonya  160 Ft/kg 

(15 kg/zsák)
• Vöröshagyma 270 Ft/kg

 (10 kg/zsák) 
• Fejes káposzta 250 Ft/kg
• Alma  170 Ft/kg
• Tarkabab  1100 Ft/kg

• Búza  7000 Ft/q
• Kukorica  7000 Ft/q

• Kutyatáp  2600 Ft 
(10 kg/zsák)

• Tojótáp  3200 Ft 
(20 kg/zsák)

Egyedi zöldség-, gyümölcs-, táp- és terményigényt felveszek!
Érdeklődni:  +36308588948

INGYENES 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 
hétfőtől-péntekig du. 

17:00–20:00 óráig
előre egyeztett 

időpontban! 
Ózdon minimum rendelés 

3000 Ft, Ózd 50 km-es 
körzetében előzetes 

telefonon egyeztetett 
értékhatár alapján történik 

a kiszállítás.

Vásároljon 

otthonából!




















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

REDŐNY, RELUXA
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK stb.

0 6/ 3 0 - 9 2 8 1 - 5 8 3
BIG-BEG Bt.

50
% Bolti eladót 

keresünk. 
SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉG, 
ÉRETTSÉGI ELÔNYT JELENT.

Jelentkezni kizárólag az allas.ozd.trafik@gmail.com 
e-mail címre küldött fényképes önéletrajzzal lehet.

Hamar Sándor e.v.  

516792

516779
516797

516795
516237

516798

DUGULÁS-
    ELHÁRÍTÁS!

06-30-368-0115
516791

A 650300 számú Hangony 
Község Földtulajdonosi Közössége 

éves beszámoló közgyűlést tart 
2019. április 12-én 10 órakor 
a hangonyi Nyugdíjas Klubban.

515813

516906

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)

Nyitvatartás: H.-P.: 8:00–20:00, Szo.: 8:00–12:00

Bejelentkezés telefonon ill. Facebookon, 

+36-30/332-8300

Április 1-től!

516757

516762

517706

516763


