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

518016

Áraink a szállítást, 
összeszerelést is 

tartalmazzák!

AKCIÓ!

AKCIÓ!

csak

150.000 Ft

csak

125.000 Ft

Bomstal garázsok

t

3x5 méteres garázs
horganyzott 
vázszerkezettel

3x5 méteres garázs
 horganyzott vázszerkezet, 

színes lemez*

t

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

Megrendelés: 
06-30/747-7376, 06-30/748-5923 www.bomstal.hu

*17 színből választhat. 
Az akció érvényes 2019. május 31-ig.
Az akció részleteiről 
érdeklődjön telefonon, 
vagy látogasson el honlapunkra.

Acélszerkezetes

2x3 méteres kerti tároló 
sötétbarna, zöld vagy sárga színben

109.800 Ft

Kutyakennel 
3x2 m

t

AKCIÓ! 180.000 Ft

Felújítás után 

HELYBEN 
SÜTÖTT FRISS 
TERMÉKEKKEL 
várjuk régi és új 

vásárlóinkat
a Kazincbarcikai 
Sütôipari Kft. 

ózdi mintaboltjába.
Ózd, Zrínyi út 36.

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

 
 

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

REDŐNY, RELUXA
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK stb.

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

50
%

518005

517990
518009

517986
517987

518693

JÁZMIN Ózd, Vasvár út 37.
(a Fogtechnika alatt, 
a volt NOVA ABC 
helyén)Használtruha kereskedés

ÁPRILIS 1-JÉN, HÉTFŐN!
NYITVA TARTÁS:  

Hétfő-péntek  8-17, szombat 8-13

TAVASZI-NYÁRI ÁRU 
ÉRKEZIK

KUKORICA és BÚZA
TERMELÔTÔL

5 q felett 5% kedvezmény.
(6900 Ft/q)

Tel.: 06/20-2732-847

518238
516782

517991

518923

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

Aktív vagy nyugdíjas, gyakorlattal rendelkező 

GÉPKOCSIVEZETŐT
 keresünk felvételre 

C, E kategóriás jogosítvánnyal.
Jelentkezés kizárólag munkanapokon 9–17 óráig 

a 30/9289-740-es telefonszámon.

Akar kiemelkedő �zetést
keresni heti négy napos 

munkarendben?

diszk nt
üzletlánc

NAPONTA OLCSÓBB!

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

Április 1., hétfőtől

TAVASZI-NYÁRI
SZEZONVÁLTÁS!
MINDEN HÉTFŐN  több ezer kg
teljesen új árukészlet, cipővásár és kiegészítők!
(fehérnemű, táska, öv, játék, plüss stb.)

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

http://londonstore.hu
518685

518296
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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

Egyes prémiumkategóriás
multifokális szemüveg
vásárlásakor   

kedvezményt 
adunk!
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SZEMÜVEGHITEL

CSAK NÁLUNK!

Jelenlegi AKCIÓINKRÓL érdeklődjön üzletünkben!

50% 

Köszönjük 
a Shell kút 
dolgozóinak

és vásárlóinak 
a támogatást! 
Damjanich, 

Petôfi, 
Csépányi 

és Somsályi 
Óvodák

Tápra, terményre, zöldségre 
vagy talán gyümölcsre 
van szüksége?
• Burgonya  180 Ft/kg 

(15 kg/zsák)
• Vöröshagyma 290 Ft/kg

 (10 kg/zsák) 
• Fejes káposzta 270 Ft/kg
• Alma  150 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 szombatig
előre egyeztett 

időpontban! 
Ózdon minimum rendelés 

3000 Ft, Ózd 50 km-es 
körzetében előzetes 

telefonon egyeztetett 
értékhatár alapján történik 

a kiszállítás.

Vásároljon 

otthonából!

Á L L Á S H I R D E T É S 
Az Ózdi Szakképzési Centrum 

MŰHELYMESTER 
munkatársat keres az Ózdi SZC Bródy Imre 

Szakgimnáziumában hamarosan induló 
Digitális Közösségi Alkotóműhelyébe. 

A munkakörhöz tartozó feladatok:  
 XXI. századi elektronikán alapuló technológiák ismerete 
 Az Alkotóműhely gépeinek, eszközeinek (lézervágó, CNC marógép, 

3D nyomtató, számítógépek, laptopok, egyéb fa- és fémmegmunkáló
kisgépek és kéziszerszámok) üzemeltetése, karbantartása 

 Az Alkotóműhely használóinak támogatása, tervező és kivitelező 
munkáknál, biztonsági szabályok betartatása 

 Adminisztratív feladatok: készletnyilvántartás, anyagrendelés, leltározás 

Elvárásaink: 
 műszaki végzettség, kreatív gondolkodásmód,  
 releváns munkatapasztalat: robotika, automatizálási és irányítástechnikai

területen, CNC gépek üzemeltetésében 
 Mikrosoft, O�ce eszközök ismerete 
 segítőkészség, rendszerető hozzáállás, �atalokkal való hozzáértő bánásmód 

Előny: 
 Felsőfokú végzettség, idegennyelv tudás, megmunkáló üzemben, 

vagy egyéb üzemben szerzett munkatapasztalat. 

Amit kínálunk: 
 versenyképes jövedelem 
 egy műszakos, délutáni munkarend, a tanórán kívüli foglalkozásokhoz 

igazítva, 
 önálló munkavégzés 

A munkavégzés helye: 3600 Ózd, Pető� út 20. 
Munkába állás várható időpontja: 2019. április-május 

Jelentkezés: személyesen a fenti címen, önéletrajz leadásával 

518480
517989

518711

518004

518741

Ózd, Bolyki főút 67.
(Újváros tér, COOP ABC

épületében)

TAVASZI-NYÁRI ÁRU 
ÉRKEZIK

Nyitva: Hétfőtől-péntekig 8-17, Szombat: 8-13

ÁPRILIS 4ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN
SZERDÁN KIPAKOLÁS!

Minôségi használt ruha 
nagyker áron

518237
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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!

517712
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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, 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 részére 
alkalmas kertes ház eladó a Damjanich 
úton. Érd: 06-30/630-4547
Járdánházán az Akácos úton 3 szobás 
lakás eladó. Érd: 06-70/591-6702
Putnok központjában a lakótelep mel-
lett, tetőtéri beépítési lehetőséggel, 
2009-ben épült kertes családi ház 
eladó. Az utcafronton két üzletnek is 
alkalmas helyiség található, ami kiad-
ható. Érd: 06-30/903-3313
somsályfőben 2,5 szobás ház eladó 
vagy kisebb lakásra cserélném. Érd: 
06-48/478-130 

l a k á s e l a d á s
eladó a városközpontban igényesen 
felújított, 2 szobás lakás. Szentsomoni 
csere is érdekel. Érd: 06-30/645-
0220
eladó 2 szobás, 2 erkélyes, 54 m2-es 
lakás, ugyanitt Citroen C5 HDI 1.6. Érd: 
06-30/342-9170
Géza úton 2. emeleti, 1 szobás lakás 
eladó. Ár: 2,7MFt. Érd: 06-70/417-
2521
Ózd, Ív úton kétszobás, felújított lakás 
eladó. Érd: 06-70/776-2712
Ózdon eladó Vasvár úti, 7. emele-
ti, 3 szobás, 60m2-es lakás. Irányár: 
4,5MFt. Érd: 06-30/335-2443
siófoki lakások- nyaralók 80-120 
m2-ig eladók. 19,9 millió Ft-tól. Érd: 
+36-30/9366-600

l a k á s k e r e s é s
eladó lakást vásárolnék saját részre. 
Rögtön fizetek, tartozás nem gond. Érd: 
06-30/622-5193

eladó ózdi lakást keresek azonna-
li készpénz fizetéssel. Tartozás, vég-
rehajtás 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

1,5 szobás kiadó lakást keresek az 
Újváros tér, Bolyki főút környékén. Érd: 
06-30/598-7335 

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 kétszintes 
családi ház, 150 m2-es vállalkozás-
ra is alkalmas csarnokkal eladó. Var-
rodaként üzemelt. Ár: 39,9MFt. 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
Ford Mondeo kombi 2.0D (132Le) 
2003. 12. havi, friss műszakival, sok 
extrával és Honda Civic 1.4IS 2000-es 
évjárat megkímélt állapotban eladó. 
Érd: 06-70/375-1806

1997-es évjáratú Opel Astra friss 
műszakival, 4db nyári és 4db téli gumi-
val, új akkumulátorral, kevés km-el 
eladó. Érd: 06-48/473-457 

r é G i s é G

antik bútort, porcelánt, festményt, 
pipát, játékot, könyvet, vász-
nat, ezüstöt, órát, fegyvert, érmét, 
katonai-népi-egyházi tárgyat, teljes 
hagyatékot vásárolok korrekt áron. 
Kérem hívjon bizalommal! Ingyenes 
kiszállás becsületes értékbecslés. 
Érd: 06-30/486-3578

Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs 
magas áron vásárol régiséget, bútort, 
festményt, porcelánt, ezüsttárgya-
kat, hagyatékot. Érd: 06-46/348-
436, 06-20/388-7997

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

régi kázsmér kendőt, vásznakat (zsák, 
méter, törlő), kisebb fateknőt, zomán-
cozott babakádat, dunnát vásárolok. 
Érd: 06-20/428-3455

Vásárolok készpénzért régi bútoro-
kat, dunnát, párnát, házi szőtteseket, 
zsákot, népviseleti ruhákat, hagyaté-
kot. Érd: 06-70/217-3347 

á l l a t

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

Német vizsla-keverék kiskutyák aján-
dékba elvihetőek. Érd: 06-20/256-
0488

Nyulak eladók. Érd: 06-30/465-9447

t ű z i F a  e l a d á s

konyhakész tűzifa AKCIÓ! ömleszt-
ve 345×215×83 (6m3) 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

eladó motoros permetező, új még nem 
volt üzembe helyezve, jótállással, vétel-
ártól 5.000Ft-al olcsóbb, műanyag 
palánta hajtató láda 30db (100Ft/db). 
Érd: 06-30/648-7628

eladó ROCES 38-as piros görkor-
csolya, ANGEL furulya, IMPULSER 
mágnesterápiás gyógymatrac kedve-
ző áron. Érd: 06-48/470-454

eladó szőlődaráló, kukoricadaráló, 146 
l-es fagyasztóláda, zsúrkocsi, dohány-
zóasztal, ágyneműtartó, íróasztal, 50l-
es üvegballon, dunna, kis TV, íróasztal-
ra lámpa. Érd: 06-30/787-8122

saját termelésű, kiváló minőségű búza 
és kukorica eladó 6700Ft/mázsa. Érd: 
06-70/285-8801 

e G y é b  k e r e s é s

akármilyen vas, fémhulladékot vásá-
rolok. Hétvégén is. Érd: 06-70/534-
5971

dunnát, párnát, komplett hagyatékot 
veszek. Hívásra házhoz megyek. Érd: 
06-30/462-0569

Vásárolnék satut, kovácsolás, vízsze-
relés, fúrás, marás, menetmetszés, vil-
lanyszerelés, autószerelés, asztalos, 
ács, kőműves, hegesztéssel kapcso-
latos dolgokat, szerszámokat, hagya-
tékot, hiányos krovakészletet, kis- és 
nagy motorkerékpárokat, üzemképte-
lent is. Érd: 06-30/637-1397 

személy és teherautókat vashulladékot 
vásárolok. Érd: 06-70/532-2021

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

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.

kÖltÖztetés-bÚtorszállítás-
lomtalaNítás zárt teherau-
tóval, rakodással. Berki Viktor 
06703619566 www.ozdifuvaros.eu

lakások belső felújítását vállalom: bur-
kolás, csempézés, glettelés, festés és 
mázolás, valamint PVC, szőnyeg, lami-
nált padlók és egyéb munkák szakszerű 
elvégzése. Érd: 30/502-1217

mindenfajta motorkerékpár javítást 
vállalok! Érd: 06-30/811-4226

PalatetŐ bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

szélVédŐJaVítás, CSERE, AUTÓ-
ÜVEG- ÉS ÉPÜLETFÓLIÁZÁS. Érd: 
06-20/256-0488

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

Veszélyes fa kivágása, metszése, vala-
mint 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, megbízha-
tó férfit, aki segítene családi házam ház 
körüli munkáit elvégezni (fűnyírás, fa, 
szén behordása). Érd: 06-30/863-4114 

m u N k a h e l y e t  k í N á l

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

autószerelőt és „D” kategóriás jogo-
sítvánnyal autóbuszvezetőt kere-
sünk kiemelt bérezéssel dunaharaszti 
telephelyre. Szállást biztosítunk! Érd: 
06-70/9844-630, h-p: 8-15 óráig, 
Ventona Trans Kft.

aVoN tanácsadónőt, koordinátort kere-
sek csapatomba. Érd: 06-30/7263-
219, vica63@gmail.hu

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

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Mosonma-
gyaróvár és Sopron környéki) autó-
ipari és fémipari nagyvállalatok állás-
ajánlataiból válogathatsz (betanított, 
lakatos, targoncás, CNC-s, hegesztő, 
stb.), ahol kiemelt bérezést, ingye-
nes szállást, utazást, valamint bér-
előleget és hosszú távú munkát 
biztosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig 
a 06-70/639-9920 telefonszámon 
JOBmotive Kft.

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szál-
lás és a bejárás megoldott. Kiemel-
kedő bér mellett, 13. havi fizetést, 
prémiumot, cafeteria-t, bérelőleget 
is biztosítunk. Érd: 06-70/600-9021 
JOBmotive Kft.

Győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplaka-
tos, CNC-gépkezelő, autószerelő, 
villanyszerelő munkakörbe dolgo-
zókat. Amit biztosítunk: versenyké-
pes fizetés, cafeteria, szállás, mun-
kába járás, hazautazási támogatás, 
bérelőleg. Érd: 06-70/415-9021 
JOBmotive Kft.

Győri munkahelyre targoncásokat, 
hegesztőket, raktári munkára férfi 
dolgozókat korrekt bérezéssel felve-
szünk. Szállás ingyenes, utazást térí-
tünk. Érd: 06-20/949-3036 Gekko Hun-
gary 2014 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 kategóri-
ájú jogosítvánnyal. Érdeklődni mun-
kaidőben a 06-70/324-7020 telefon-
számon. Magas és Mélyépítő Vas-
beton Kft.

székesfehérvári ruhaválogató üzembe 
egy műszakos munkarendben betaní-
tott munkásokat keresünk! A munka-
idő H-P-ig 8-17 óráig tart! Szállást biz-
tosítunk! Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal a textradekft@gmail.com címen 
lehet. (Textrade Kft.)

tapasztalt, gyakorlattal rendelke-
ző nehézgépkezelőket keresünk for-
gókotróra, dózerre, homlokrakodóra, 
gréderre, országosan. Teljes munka-
időben foglalkoztatva, hosszútávra! 
Kiemelkedő bérezés! Szállást bizto-
sítunk. Érd: 06-30/688-6498 Gerulus 
Kft.

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

o k t a t á s  k e r e s é s

Nyugdíjas vagy gyakorlattal rendelkező 
AWI hegesztőt keresek fiam tanítása cél-
jából. Érd: 06-30/382-1107

t á r s k e r e s é s

75 éves férfi keres hozzá illő hölgyet, 
aki a háztartásban is gyakorlott. Érd: 
06-48/448-162 

Apró

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

Fájó szívvel 
emlékezünk 

VARGA 
ZOLTÁN

halálának 35. évfordulóján
és fia

VARGA 
LAJOS

halálának 13. évfordulóján.
Zoli és családja

Hálás köszönetünk
a Kézenfogva Gondozóház 

vezetőinek, szakdolgozóinak
és minden alkalmazottjának

édesapánk, 

MARCZIS 
LÁSZLÓ

(élt 92 évet)
ápolásáért, gondozásáért.

Gyermekei és családjuk

Hálás szívvel 
mondunk köszönetet

minden kedves barátnak, 
ismerősnek akik

szeretett Édesanyánk 

VALLUS 
GYULÁNÉ
temetésén részt vettek.

A gyászoló család

518455

518490

Szakács
szobaasszony

felszolgáló
munkatársat

keres
teljes munkaidőben

 a szilvásváradi 
La Contessa 
Kastélyhotel. 

H H H H

Fényképes önéletrajzot 
az info@lacontessa.hu

e-mail címre várjuk.

518447

519045
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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: 2019/13 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

Lapzárta: 
kedd 12 óra

Paradicsomos alapú pizzák: 32 cm 50 cm
1. Margherita: mozzarella 700 Ft 2000 Ft
2. Sonkás: sonka, paradicsom, mozzarella 850 Ft 2300 Ft
3. Szalámis: szalámi, kukorica, mozzarella 850 Ft 2300 Ft
4. Son-go-ku: sonka, gomba, kukorica, mozzarella 850 Ft 2300 Ft
5. Négysajtos: mozzarella, füstölt sajt, feta, edami 950 Ft 2500 Ft
6. Hawaii: sonka, ananász, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
7. Magyaros: kolbász, bacon, paradicsom, hagyma, hegyeserős, mozz. 950 Ft 2500 Ft
8. Ínyenc: csirke, bacon, gomba, kukorica, paradicsom, feta, oliva, mozz. 1250 Ft 2800 Ft
9. Quatro carimi: sonka, bacon, gomba, kukorica, paradicsom, mozz. 950 Ft 2500 Ft
10. Ma�oso: sonka, bacon, gomba, pepperóni, oliva, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
11. Franco: szalámi, gomba, pritamin paprika, tükörtojás, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
12. Tenger gyümölcsei: tengergyümölcsei, oliva, mozzarella 1350 Ft 3000 Ft
13. Amore: csirke, sonka, pepperóni, paradicsom, kukorica, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
14. Húsimádó: sonka, szalámi, bacon, kolbász, csirke, mozzarella 1350 Ft 3000 Ft
15. Retro: szalámi, gomba, paradicsom, paprika, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
Tejfölös alapú pizzák:
16. Lilien: kapros-tejfölös a., csirke gomba, füstölt sajt, juhtúró, mozz. 1190 Ft 2500 Ft
17. Barom�: kapros-tejfölös alap, sonka, bacon, csirke, kukorica, mozz. 950 Ft 2500 Ft
18. Toscana: sonka, paradicsom, csemege uborka, füstölt sajt, mozz. 950 Ft 2500 Ft
19. Casablanca: bacon, csirke, hagyma, feta, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
20. Colorado: kapros-tejfölös a., sonka, kolbász, jalapeno, juhtúró, mozz. 950 Ft 2500 Ft
21. Ciprus: sonka, bacon, kukorica, feta, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
22. Kívánság: 2-féle választható zöldség, 2-féle választható hús 1100 Ft 2500 Ft
Egyéb: 
23. Bolognaise: bolognai alap, sonka, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
24. Dopping: csípős a., kolbász, szalámi, bab, hagyma, jalapeno, t.tojás, mozz. 1150 Ft 2500 Ft
25. Diablo: csípős alap, bab, kolbász, erős paprika, kukorica, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
26. Nevada: mustáros a., sonka, csirke, ananász, kukorica, paradicsom, mozz. 950 Ft 2500 Ft
27. Paradiso: mustáros alap, sonka, kukorica, bab, hagyma, feta, mozz. 950 Ft 2500 Ft
28. Americano: ketchupos a., virsli, bacon, hagyma, csemege uborka, mozz. 950 Ft 2500 Ft
Plusz feltétek: gomba, ananász, kaliforniai paprika, paradicsom, pepperóni, lilahagyma, vörösbab, brokkoli, kukorica, 
füstölt sajt, olivabogyó: 120 Ft, tükörtojás, kolbász, juhtúró, cs. mell, extra mozz., szalámi, bacon, sonka, feta, füst. tarja: 190 Ft

Menü ajánlatunk:Pizzák

KISEBB ÖSSZEJÖVETELEK, RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁT VÁLLALJUK MAXIMUM 30 FŐIG!

MENÜ ÁRA: 750 Ft (ÓZD BELTERÜLETÉN)
A változás jogát fenntartjuk! Menü kiszállítás: 11:00-15:00 óráig

Ózd belterületén a kiszállítás ingyenes! Bankkártyás �zetési lehetőség.
Szép kártyás fizetés csak a netpincer.hu-n!

04. 01., 
hétfő

04. 02., 
kedd

04. 03., 
szerda

04. 04., 
csütörtök

04. 05., 
péntek

04. 06.,
szombat

04. 07., 
vasárnap

04. 08., 
hétfő

04. 09.,
kedd

04. 10., 
szerda

04. 11., 
csütörtök

04. 12., 
péntek

04. 13.,
szombat

04. 14., 
vasárnap

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

A
menü

Grízgaluska leves
Hentes tokány, tészta

A
menü

Palócleves
Budapest ragu, párolt rizs

A
menü

Erőleves 
Rántott szelet, tört burgonya

A
menü

Zöldséges kar�olleves 
Hawai csirke, kukoricás rizs

A
menü

Jókai bableves - Csirkemell
fokhagymás bundában, rizi-bizi

A
menü

Mátrai borzaska, 
vajas tört burgonya

A
menü

Paradicsomleves
Debreceni tokány, tészta

A
menü

Habart burgonyaleves - Laci-
pecsenye, párolt káposzta, rizs

A
menü

Tárkonyos csirkeraguleves
Bakonyi sertésragu, tészta

A
menü

Csontleves - Párizsi szelet, 
hagymás tört burgonya

A
menü

Húsgombócleves - Mustáros 
tarja, zöldséges rizs

A
menü

Lencsegulyás
Gombás sertéspörkölt, tarhonya

A
menü

Brassói aprópecsenye, 
sült kockaburgonya

Francia hagymaleves
Kelkáposztafőzelék, sült virsli

Grízgaluska leves
Sertéshúsos rakott burgonya

Palócleves - Szecsuáni csirke, 
kínai pirított tészta

Erőleves
Máglyarakás

Zöldséges kar�olleves 
Mexikói spagetti

Jókai bableves - Csirkemell
fokhagymás bundában, rizi-bizi

Mátrai borzaska, 
vajas tört burgonya

Paradicsomleves
Rántott kar�ol, rizs, tartár

Habart burgonyaleves
Zöldbabfőzelék, sertéspörkölt

Tárkonyos csirkeraguleves
Rakott kelkáposzta

Csontleves
Carbonara spagetti

Húsgombócleves
Toros káposzta

Lencsegulyás
Gombás sertéspörkölt, tarhonya

Brassói aprópecsenye, 
sült kockaburgonya

MEGÚJULT 
ÉTLAPUNK!!!

Tenger gyümölcse saláta 1100 Ft
Garnéla saláta  1200 Ft

Kentucky csirkeszárny 850 Ft
Grillezett camambert 1000 Ft

HÚSLEVES
700 Ft

Francia hagymaleves 
Bolognai spagetti A

menü

Rendelésfelvétel: 06-30/910-4488; 06-48/470-042;

Egyedi bútorok 
az Ön igénye szerint!
KONYHA-, SZOBA-, 
ÉS IRODABÚTOROK
A TERVEZÉSTŐL 
A KIVITELEZÉSIG.
06-48/479-455
06-20/408-9610 munkaidőben

Terra Forte Bau Kft.
Ózd, Somsályfő telep 1.

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!

K
öl

cs
.-k

öz
v.

 e
ng

. n
yi

lv
án

ta
rtá

si
 sz

ám
: 4

37
6-

4.
/2

00
3.

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL 

GÉPKEZELŐ:06/20/5118807

Átlag br.265-286.000 Ft kereset
+ havi cafeteria + bónuszok

FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS

27
41

94

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.

LAKÁSFELÚJÍTÁS A-Z-ig

MÁTÉ ÉS TÁR S AI

0 6 - 3 0 / 6 2 2 - 3 4 3 2
Olcsó árak, megbízhatóság, gyorsaság.

FESTÉS, VÍZ, VILLANY, 
BURKOLÁS, KÜLSŐ SZIGE-
TELÉS, PARKETTÁZÁS, 

KŐMŰVES MUNKÁK 
ANYAGBESZERZÉSSEL,
SZEMÉT ELSZÁLLÍTÁSSAL! 

0000000��

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

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

516981

518708
518495

590060

517984
518717

519125

DUGULÁS-
    ELHÁRÍTÁS!

06-30-368-0115

518007
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Gránit és műkő 
síremlékek

Felújítások, fedlapok készítése
Laczka Pál az ipar okleveles kiváló mestere

Tel: 06-48/471-876

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

Budapesti székhelyű nemzetközi cég

BETANÍTOTT GÉPKEZELŐKET
keres három műszakos munkarendbe.

Feladatok
a termelés során használt gépek alapanyag kiszolgálása
a berendezések üzemeltetése az előírásoknak megfelelően

Elvárások
termelésben szerzett munkatapasztalat
több műszakos munkarend vállalása
megbízható munkavégzés

Előnyök
targoncavezetői engedély
szakmunkás végzettség

Amit kínálunk
versenyképes bérezés
béren kívüli juttatások
műszakpótlék
stabil, hosszú távú munkalehetőség egy  
nemzetközileg sikeres cégnél

Munkavégzés helye
Budapest

Jelentkezés módja
Jelentkezzen 8:00-16:00 óra között a 
30/992-6555-ös telefonszámon vagy  
a info@actual.hu emailcímen.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén

Eger, Dobó tér 2.
Bejelentkezés: 06/36 792-978  

www.acusticus.hu, info@acusticus.hu
Kelet-Magyarország

legnagyobb halláscentruma

Forduljon szakemberhez!
Az előírásoknak megfelelően minden hallásvizsgálatot 
kizárólag audiológus (hallásgondozó) szakorvos és szak-
asszisztens végezhet egy ún. szakmai protokoll alapján. 
Érdemes olyan halláscentrumot felkeresni, ahol minél 
több gyártó által forgalmazott készülék elérhető, adott a 
próbahordás, a garancia lehetősége, és – a jogszabályok 
betartásával – részletfizetés is biztosított, több évtizedes 
szakmai tapasztalat mellett. Az Acusticus Halláscentrum-
ban mindez egy helyen elérhető: klinikai szakorvosokkal 
várjuk ingyenes hallásvizsgálatra, számos gyártó legmoder-
nebb, minden igényt kielégítő készülékeivel, próbahordási, 
fizetéskönnyítési lehetőséggel, utógondozás, folyamatos 
féláras elemellátás, szakmai konzultáció, szerviz biztosítá-
sával azokat, akik úgy érzik, szeretnék a legtisztábban érteni 
a hangokat.

TB-támogatott hallókészülékek
Akinek hallókészülék viselése indokolt, jogosult társada-
lombiztosítási támogatást igénybe venni, amelynek mérté-
két, a fizetendő térítési díjat a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő (NEAK) határozza meg, attól eltérni nem lehet. 
Kivétel ez alól a NEAK által nem támogatott, teljes áron 
kapható hallókészülék.

- ingyenes hallásvizsgálat
- szakorvosi tanácsadás
- 21. századi hallókészülékek
- 8 márka széles választéka
- megfelelő beszédértés zajos
   környezetben is

Ingyenes hallásszűrés
és szakorvosi tanácsadás Egerben

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:

517988

518297

518019
518047

518279

518250
516834

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!”

518014

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

518251
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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!

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
Ózd, Interspar 

üzletsor
Tel.: 70/949-7698

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

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!

516565
514547

518006
518011

518021
518148

519134
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ÚJ PUMA 
KOLLEKCIÓ 
ÉRKEZETT!

3600 ÓZD, BRASSÓI U. 3. (TESCO ÜZLETSOR)
NYITVATARTÁS: H-SZo 09:00-20:00, V: 09:00-19:00

WWW.PLAYSPORT.HU

Utalványokat
elfogadunk!

ADIDAS LITE RACER K

19.990 Ft helyett

13.990 Ft

PUMA smash V2 buck V

9.990 Ft

NIKE Tanjun (PS) Pre-School

11.990 Ft NIKE Arrowz

32.990 Ft helyett

24.990 Ft
ADIDAS  VS PACE

19.990 Ft helyett

15.990 Ft

SZÉPKÁRTYA 
ELFOGADÓ HELY!

TEKINTSE MEG TELJES KÍNÁLATUNK A
WEBSHOPUNKBAN!

PUMA smash wns v2 summer pac

23.990 Ft helyett

17.490 Ft

NIKE Air huarache run gs

39.990 Ft helyett

34.990 Ft

518722


