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HOGY MIÉRT PONT 
A RÁDIÓ FOCUS?

• mert a miénk,
• mert szórakoztató, 
• mert hatékony 
• mert SZERETEM!

      …és ÖN próbálta már?
RÁDIÓ FOCUS!

A helyi rádió!
www.radiofocus.hu

KÉMÉNY
építés-bélelés!
Kandalló-, vegyeskazán-,
gáz-, cserépkályha-,
turbókémények
gyártása, építése, bélelése
bruttó 17.000 Ft/m-től.

K.J.SZ. Kéményépítő Kft.
Salgótarján

Tel.: 06-32/745-596,
06-30/597-7888

• AWI-hegesztő
•  CNC-gépbeállító 

technikus
• CNC-gépkezelő
• gépgyártás-technológus
•  hidraulikus karbantartó 

lakatos
• műszerész
• karbantartó (TMK)
• géplakatos

• autószerelő
     • villamosmérnök
      • villanyszerelő
• szerszámkészítő
• targoncás
• varrónő/varró
•  valamint műszaki 

végzettséggel
                 rendelkező
                      szakmunkás

Jelentkezését várjuk:
szakmunka2017@gmail.com
Tel.: 06-70/604-12-65, 06-70/341-4477

Szakmunkásokat keresünk 
az alábbi pozíciók betöltésére:

KORREKT 
BÉREZÉS!

Bejárás 
biztosított!

5. oldal

Alapkövetelmény:
•  angol nyelv tárgyalási szintű 

ismerete
•  Felhasználói szintű 

számítógépes ismeret
Előnyt jelent:
• plusz 1 idegen nyelv ismerete
•  hasonló területen szerzett 

szakmai tapasztalat
• saját gépkocsi és jogosítvány

Jelentkezését önéletrajzzal
és bérigény megjelöléssel a

kulkerallas2016@gmail.com
e-mail címre kérjük elküldeni.

Salgótarjáni székhelyű iparvállalat

külkereskedelmi managert
keres, export-import feladatok 

teljes körű ellátására.

HEGESZTŐ
LAKATOS

FESTŐ
(Porszóró üzembe)

Jelentkezését önéletrajzzal a
szakmunka2016@gmail.com
e-mail címre kérjük elküldeni.

Salgótarjáni fémipari vállalat
gyakorlattal rendelkező
munkatársakat keres

– KIEMELT FIZETÉSSEL –
az alábbi munkakörökbe:

Mindenfajta 
indítómotor,
generátor 
javítása

és alkatrészeinek
értékesítése.

akkumulátorok forgalmazása,
garanciális elbírálása.

3102 Salgótarján, Régiposta út 6.
T.: 06-32/310-987, +36-30/249-8769

CLIONET BT.

TÉLI AKCIÓ!

06-20/458-9041
9.00–15.00

info@clionet.hu
St., Zemlinszky R. út 3., Piac mögötti vasbolt mellett

A meleg otthonában marad!

Az ajánlat visszavonáig!

Januári
megrendelés esetén
40% kedvezmény!

Garantáltan 
a legalacsonyabb árak!

BALLA TŰZIFA

Rendeljen telefonon! Salgótarján.
Nyitva: h.–p. 7–15-ig, szo. 7–12-ig.

Tel.: 06-30/955-7906.

tőkézve 2.400 Ft/100 kg
aprítva 2.500 Ft/100 kg

TŰZIFA (cser, tölgy, bükk)

AUTÓSZERELŐT és
ALKATRÉSZ-ÉRTÉKESÍTŐT

keresünk
salgótarjáni márkaszervizbe.
Önéletrajzot a következő 

e-mail címre kérjük:
autotrade91@gmail.com

Salgótarján, Arany János út 7–11.
(A sejtekben) Nyitva.: h.–p. 7.30–17.30, szo. 8–13 óráig

AKCIÓ!
ÁRVARÁZS

Elfogadóhely: Erzsébet-utalvány, bankkártya Az
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k!Xixo tea Color time hajfesték Pampers pelenka

Merci desszert

Tchibo Family
őrölt

Segafredo
Intermezzo

Gyermelyi tojás

Star WC-papír

Surf mosókapszulaVishu leves

Ice Gold
gyümölcslé

149 Ft

299 Ft/doboz
349 Ft

949 Ft

1.499 Ft

499 Ft

799 Ft

299 Ft

59 Ft99 Ft

279 Ft

1,5 l
Több íz

1,5 l

1 kg

„M”
10 db

60 g

250 g
250 g

10 tek.

99,3 Ft/l

Többféle
színben

9 db-os

38,8 Ft/db
375 Ft/250 g

1.996 Ft/kg
30 Ft/db

53,2 Ft/db

15 db

983 Ft/kg

3.796 Ft/kg

66 Ft/l

28 Ft/tek. Feltétel:
• Szakirányú végzettség,
•  Több műszakos munkarend 

vállalása.
Előny:
•  Szakterületen szerzett 

tapasztalat

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Versenyképes fizetés, költségtérítés 

megegyezés szerint.

Jelentkezni lehet:
fényképes önéletrajzzal

3078 Bátonyterenye, Köztársaság út 8.
E-mail: diana.kaszas@nordmetal.hu

Telefon: 06-20/959-2072

Acél- és Gépszerkezetgyártó Kft.
azonnali belépéssel munkatársat keres 

az alábbi munkakörökbe:

SZEMCSESZÓRÓ,
CNC-GÉPKEZELŐ
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INGATLAN

Salgótarjántól 17 km-re, Egyházasger-
gén, bolttól, postától, buszmegállótól egy 
percre, közművesített családi ház eladó. 
CSOK 3 gyerekig. 06-30/382-1409.

Karancslapujtőn, a Palóc utcában, 942 m2-es 
építési telek eladó. 06-20/930-8907.
Városközponthoz közeli, frekventált helyen, 
dupla komfortos,  teljesen felújított családi 
ház eladó! Kisebb csere szóba jöhet. Tel.: 
06-20/536-6363.

Salgótarján egyik legszebb részén, Pécs-
kő utcában, a városközponttól tíz percre, 
240 m2-es, 1990-ben épült sorházban 
lakás eladó, mely három lakószintes + 
dupla garázs, kis kerttel és terasszal. Érd.: 
06-70/367-7001, 06-30/958-4303. Vételár 
megbeszélés tárgyát képezi.

Felújított garzonlakás Salgótarjánban, a 
Budapesti úton eladó. 06-20/540-0114.
Salgótarján, Arany János úti, 50 m2, teljesen 
felújított, átalakított lakásom elcserélném 
salgótarjáni vagy környéki családi házra. 
06-70/265-1499, 16 óra után.

Salgótarjánban, norvég típusú szélső 
sorházi lakás gondozott kerttel, garázs-
zsal eladó. Értékegyeztetéssel belvárosi 
csere is lehetséges. 06-70/771-4111, 
06-32/441-551.

Salgótarján (Zagyvaróna) területén, 120 m2-
es családi ház 2000 m2-es telken eladó! Gáz és 
vegyestüzelésű kazánnal fűthető. Irányár: 8 M 
Ft. 06-32/787-880, 06-70/618-1200.
Salgótarjánban eladó, a Gorkij-lakótelepen, 
déli fekvésű, azonnal beköltözhető, felújított, 
1,5 szobás lakás. Ár: megegyezés alapján. 
06-20/355-1111.
Eladó Pintér-telepi, 2 szintes családi ház 
(Salgótarján). Tulajdonostól. 06-20/500-1380.
Salgótarjánban, a Beszterce-lakótelepen 
családi ház eladó. Ár: megtekintés után. 
06-20/251-0720.
Keresek eladó lakást Salgótarján külvárosá-
ban. 06-70/393-4965.
Parádfürdőn eladó, elcserélhető 130 m2-es, 
magasföldszintes, 3 szobás, 2 nappalis, ösz-
szkomfortos családi ház, 1400 m2-es telekkel 
10 M Ft. Budapesti, balatoni csere érdekel. 
06-70/209-5689.
Családi ház eladó Balassagyarmaton, a 
Deák Ferenc utcában, tágas bejárattal, ha-
gyományos, zárt kerttel, napsütötte terasszal, 
fúrt kúttal. 2,5 szobás, galériás kialakítású. 
Irányár: 25 M Ft. 06-35/312-393.

Garázst bérelnék Salgótarjánban, Bá-
tonyterenyén vagy környékén. Telefon: 
06-20/611-7063, garazs100@citromail.hu

Eladó 2 szobás, gázos lakás a Salgó úton. 
Ár megegyezés szerint. 06-20/545-6860.

Dejtáron, 1 hektár, fiatal (9 éves) termő 
almás ültetvény eladó. Az ültetvény be-
kerítve, szabad orsós művelési móddal, 
5 fajtából, 570 db termelő fából tevődik 
össze. 06-30/645-0195.

Pécskő utcában, VII. emeleti, 3 szobás lakás 
eladó. 06-20/294-0120.
Etes központjában, beköltözhető, 2 szintes, 
4 szobás családi ház eladó. 06-30/593-4720.
Mihálygergén, összkomfortos, kisméretű, 58 
m2-es családi ház nyári konyhával, 1,5 hold le-
gelővel eladó. Irányár: 2,5 M Ft. 06-20/219-5779.

ÜZLET

Üzlethelyiség kiadó a Bárdi Autóal-
katrész-üzlettel szemben, 80 m2. Tel.: 
06-70/947-1071.

Kiadó vagy eladó 98 m2-es üzlethelyiség (volt 
Stihl Szaküzlet). 06-70/947-1071.
Salgótarjánban, frekventált helyen, főúton, 
üzletnek kialakított családi ház eladó. Az 
ingatlan megtekinthető. Rákóczi út 123. 
06-20/381-3651.
Salgótarjánban, két részből álló, összesen 
94 m2 alapterületű, tehermentes üzlethelyiség 
eladó. Az eddig nyomtatványboltként üzeme-
lő helyiségben WC, mosdó, két külön bejárat 
van. Könnyű megközelíthetőség, jó parkolási 
lehetőség. Salgótarján, Alkotmány út 9., 
Interflex Nyomtatványbolt. 06-20/936-4639.
Salgótarjánban, 448 m2-es telken, 226 m2 
beépített területtel rendelkező, irodának, ki-
süzemnek, kis átalakítással lakásnak használ-
ható önálló családiház-jellegű ingatlan eladó. 
Állagát tekintve felújított, épületgépészetileg 
korszerű, energiafelhasználása gazdaságos, 
2–3 autó parkolására alkalmas udvar. Ugyanitt 
utcára nyíló kisebb üzlethelyiség kiadó. 
Salgótarján, Május 1. út 74. 06-20/936-4639.

VEGYES

Hagyaték, régiség, lim-lom! Könyv, bútor, 
autó–motor, (öreg, hibás) centrifuga, dexion-
polc (rozsdás is), rádió, kerékpár, játékok, 
pénz, kitüntetés, régi fényképezőgép, objek-
tívek, képeslap, egyebek. Bármi érdekelhet. 
06-30/912-9916, antiklimlom@gmail.com

Mosógép+centrifuga együtt 20 E Ft (külön 
is), kisméretű centrifuga 5 E Ft, asztalosmű-
hely megmaradt gépei, Lőrincz L. László és 
Danielle Steel könyvek, újszerű minigrill, mik-
ró 6 E Ft, szőnyegek, vászonzsákos porszívó 
6 E Ft, keretes kézifűrész 600 Ft, salgótarjáni 
kályha 8500 Ft, gázrezsó, 12-es talpas hús-
daráló, fogasléces hurkatöltő, demizsonok, 
káposztás cseréphordó, szőlődaráló 10 E Ft. 
06-20/237-5320, Salgótarján.
Kázsmér kendőt, szoknyát, néptánccsoport 
részére, magas áron felvásárolok! Hagyaték, 
régiség, bármi érdekel! Hívjon bizalommal! 
06-30/475-7928, Salgótarján.
Régiség, hagyaték vásárlás! Bútor, háziszőt-
tes vászon, kázsmér kendő, dunna, porcelán, 
veterán autó-motor, játék, kerékpár, rádió, régi 
pénz, kitüntetés, könyv. Bármi érdekelhet! 
06-30/475-7928.
Antik tárgyakat, régi bútort, komplett hagya-
tékot vásárolok! Kázsmér kendőt, népviseleti 
ruhát, mindenféle háziszőttes vásznat, zsákot, 
terítőt, tekercsvásznat, derékaljat, törölközőt, 
ágytakarót, rongyszőnyeget, dunnát, por-
celánt, fateknőt, fa tálat, fa létrát, tonett széket, 
sámlit, hokedlit, lócát, komódot, tulipános-, 
szuszék ládát, padot, szennyesládát, konyha-
szekrényt, régi fa  ajtót, ablakot, zsalugátert, 
régi falitányért, köcsögöt, öntvénykályhát, 
masinát, Jancsi és Csikó kályhát, antik órát, 
festményt, könyveket, csengőt, kolompokat, 
rádiót, tortatartót, régi pénzt, kitüntetést. Vete-
rán autót, motort, kerékpárt. 06-30/565-4638, 
06-20/511-4209. Salgótarján
Régiséget, komplett hagyatékot vásárolok! 
Mindenféle zománcozott terméket: zsírosbö-
dönt, vödröt, virágos tálat,  babakádat, ceglédi 
kannát, tejhordót, vajlingot, ipari lámpákat, 
reklám hirdetőtáblát, zsétárt, ételhordót, kat-
lant, katlanházat, szőlőprést, kukoricadarálót, 
morzsolót, szabó próbababát, stb. Lemezből 
készült locsolókannát, fazekat, kádat, lavórt, 
lavórtartót, fonott üvegeket, üvegballont, szó-
dásüveget, vasfogast, bányászlámpát, ko-
vácsüllőt, vasablakot, kovácsoltvas kerítést, 
-tárgyakat, régi játékokat, diafilmet, diavetítőt, 
pedálos játék Moszkvicsot, alu eü.-i dobozt. 
06-30/565-4638, 06-20/511-4209 Salgótarján.
Komplett hagyatékot vásárolok! Bútorokat, 
ülőgarnitúrát, konyhaszekrényt, hűtőt, 
fagyasztót, mosógépet, centrifugát, mikrót, 
kályhát, kandallót, gáztűzhelyet, tv-t, öntvény 
falikutat, nyomóskutat, kútkereket, tragacsot, 
szenesvasalót, mérleget, molnárkalácssütőt, 
rézmozsarat, juhászkampót, mángorlót, vaj-
köpülőt, fa talicskát, fa szánkót, katonaládát, 
bontóasztalt, hátikosarat, szakajtót, tehenész 
széket, stelázsit, fa villát, kemencelapátot, fa 
boroshordót, dézsát, szekeret, gyalupadot, 
lószerszámot, vallásos szobrokat, tárgyakat  
stb. Bármi érdekelhet! Hívjon bizalommal! 
06-30/565-4638, 06-20/511-4209 Salgótarján.

LADA
Granta Sedan
2 499 000

Ft-tól

lada.hu Vegyes fogyasztás: 6,4–7,1 (liter/100 km). CO2 kibocsátás: 148–164 (g/km). A fotó illusztráció.
Jelen ár 2015. december 10-től visszavonásig, vagy új árlista kiadásáig érvényes.

A feltüntetett ár az áfát és regisztrációs adót tar talmazza.

R-Carnet Service Kft.
3104 Salgótarján, Ipari park, Park út 10.

T.: 32/520-607; 06-30/211-7766 E-mail: zodler@rcarnet.hu

Hőszigetelt
redőnyök,

harmonikaajtók,
szalagfüggönyök, 

rovarhálók, 
reluxák 

gyártása, szerelése

50% munkadíj-
kedvezménnyel!

RING ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
Salgótarján, Arany J. út 2/A.

Visszavonásig érvényes!

Tel: 06-32/430-609
06-30/925-6692

Boldog
új évet

kívánunk
minden kedves
vásárlónknak!

Fiatalok! CSOK-ra az ingatlan
megvásárolható Salgótarján legszebb részén, 

a Károlyi-lakótelepen, zsákutcában,
felújításra szoruló, 65 m2-es családi ház, 

teljes közművel, ásott kúttal, sok gyümölcs- 
fával eladó. A telek 800 m2, akár építési 

telekként is eladó. Tel.: 06-20/978-2935.

3100 Salgótarján, Fő tér 1.
Asztalfoglalás 32/311-384

Nyitva: h.–szo. 10–20-ig, v. 11–14-ig.

Szép-kártya és Erzsébet-utalvány elfogadóhely

Szombat, vasárnap
menü elvitelre 650 Ft

VENDÉGLŐ

• 2 liter csontleves
• 1 kg frissensült,
• 1 kg köret
• 1/2 kg káposztasaláta

5.000 Ft

Hétvégi
családi menü!

VÁLLALJUK: esküvők, családi,
vállalati rendezvények,

osztálytalálkozók lebonyolítását
40–45 főig!Díjmentes felmérés!

Salgótarján, Állomás út 5. (MÁV-külső pályaudvar)
Tel.:32/440-731, 20/545-4987, 20/543-9369, 20/354-6051

e-mail: fortbautherm@fortbautherm.hu • www.fortbautherm.hu

redőnyök, szúnyoghálók, külső-belső párkányok
közvetlenül a gyártótól! Szellőztetők (Aereco, Titon)

Személyes egyeztetés után 
TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!!!

Ak
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ig!

Műanyag
nyílászárók!

5–7 légkamrás
profilok nagy kedvezménnyel

Díszpaneles 
bejárati ajtók
85.000 Ft-tól!

Jelentkezés:
Losoncziné Gordos Judit

06-30/382-1409
losonczine@gmail.com

Minden korosztálynak ajánlott
napi 5 percet vesz igénybe.
Segíti a memória-, a tanulási,
és a koncentrációs képesség 

fokozását, gyerekeknél, időseknél 
egyaránt.

Kiegyensúlyoz, energiával tölt fel, 
erősíti az immunrendszert.

Salgótarjánban,
2017. január 13., péntek, 

17–20.30 óráig.
Tanfolyam díja: 6.500 Ft

JÓGA
az agyteljesítmény

növelésére tanfolyam.

temetésén megjelentek,

A gyászoló család

sírjára virágot, koszorút helyeztek,
együttérzésükkel gyászunkban támogattak

és fájdalmunkban osztoztak!

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, 

akik drága szerettünk

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!

LISZTÓCZKI LÁSZLÓ (64)

(Szécsényben, a tűztoronynál)

Tel.: 06-32/370-460

MAGDI DIVAT 
ÉS SZOLÁRIUM

EZÜST  ÉKSZEREK  KAPHATÓK!
Továbbá álló és fekvő SZOLÁRIUMMAL

várjuk kedves barnulni vágyó vendégeinket!

Női és férfi divatáru
széles választékban.

ÚJDONSÁG 
Formálja alakját gyorsan 

és egyszerűen!
BODY COACH 

VIBROTRÉNINGGEL!

CAREMO női ruházat 
M–6XL-es méretig.

Thomas Jeans 
férfi ruhaneműk.

Balassagyarmat,
Rákóczi út 61.

(szemben a lottózóval)
Tel.: 35/312-393

• Könyvek • Ajándék
• Papír-írószer • DVD
Nézzen be hozzánk, 
várjuk szeretettel!

hirdetés felvétel

Kihagyja?102.000 olvasó!
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Távoktatás folyamatosan!

Salgótarján,
ALBA ÜZLETHÁZ, II. e.
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• Számítógépes felkészítés
• Tananyag-biztosítás • Részletfizetés

www.szepadrian-autosiskola.com
T.: 20/383-8196

JOGOSÍTVÁNY

A1-B vel A1 A2 A B
ÁKÓ – – – – 115,26%

VSM „E” – – – – 32,98%
VSM „F” – – – – 46,43%

KK 30.000 Ft 72.500 Ft 72.500 Ft 97.500 Ft 141.800 Ft

Szép Adrián Autósiskola Kft.

A1, A2, A, B kategóriás
Már most jelentkezhetsz!

Tanfolyam indul:
2017. jan. 13-án, 16 órakor!

Tantermi tanfolyam változatlan feltételekkel!

Adjon az Isten eredményekben, sikerekben gazdag boldog új évet!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
2017. január 6-án (pénteken), 16 órakor
a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtárban tartandó

LAKOSSÁGI FÓRUMRA
Meghívott vendégeink:

 DÚRÓ DÓRA TOROCKAI LÁSZLÓ
 országgyűlési képviselő Ásotthalom község polgármestere

Téma: az ország és Nógrád megye 
szociális és oktatási helyzete, aktuális migránsválság

Minden érdeklődőt szeretettel vár 
a Jobbik Nógrád megye 1. számú választó- 
körzet vezetősége. Szebb jövőt!

Magyar
Vöröskereszt

Nógrád Megyei Szervezete

01. 09., hétfő 8–16-ig 
Vérellátó, S.-tarján, Füleki út 54.

01. 10., kedd 9–16-ig 
Balassagyarmat, Kábelgyár

01. 10., kedd 15–18-ig 
Borsosberény, Közösségi Ház

01. 11., szerda 14–18-ig 
Tar, Kodály Z. Általános Iskola

01. 12., csütörtök 10–13-ig 
Szécsény, Lipthay B. Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola

01. 12., csütörtök 15–18-ig 
Tereske, Általános Iskola

01. 12., csütörtök 15–17-ig 
Rákóczibánya, Idősek Klubja

VÉRADÓNAPOK

A Prímaenergia Zrt.
alkalmazottat keres

Balassagyarmat 
és környékére

meglévő 
és új partnerei

részére
pb-gáz palackok
kiszállítására.

Feltételek:
középfokú végzettség,

B kategóriás jogosítvány,
értékesítésben szerzett

tapasztalat.
Pb-gáz értékesítési

tapasztalat előnyt jelent.

Fényképes
önéletrajzokat várunk
az alábbi e-mail címre:
khallasok1@gmail.com

Ú J  F I A T  T I P O
3 490 000 FT-TÓL

www.fiat.hu

ÚJ FIAT TIPO. NEM KELL SOK, HOGY SOKAT KAPJON.
Az akció március 1-től a készlet erejéig érvényes az akcióban részt vevő márkakereskedésekben. A képen látható autó illusztráció. Fiat Tipo vegyes átlagfogyasztás: 4,1 – 6,3 l/100 km; CO² -kibocsátás: 108 - 146 g/km. 5 év garancia: 2+3 év, vagy 100 000 km futásig kiterjesztett garancia, a mindenkori ÁSZF feltételei alapján. Részletek a www.fiat.hu weboldalon.

BB-Dealer_Fiat Tipo_504x238mm_0219.indd   1 19/02/16   14:59

Az akció március 1-től a készlet erejéig érvényes az akcióban részt vevő márkakereskedésekben. A képen látható autó illusztráció. Fiat Tipo vegyes átlagfogyasztás: 4,1 – 6,3 l/100 km; 
CO2 -kibocsátás: 108 – 146 g/km. 5 év garancia: 2+3 év, vagy 100 000 km futásig kiterjesztett garancia, a mindenkori ÁSZF feltételei alapján. Részletek a www.fiat.hu weboldalon.

HIVATALOS FIAT MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ Auto-Trade ’91 Kft.
Szalon: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 66. 32/520-621
Szerviz: 3100 Salgótarján, Szérűskert út 120. 32/512-242 • www.autotrade91.hu 



4 2017. január 5.Hirdetésfelvétel: Nagybátony, Háztartási és Papíráru Bolt, Ózdi út 41.
FRISS Reklámstúdió Salgótarján, Március 15. út 10. (Pécskő Áruház mögött) 12.00–14.00

Szarvasagancsot, hullajtottat és trófeákat 
vásárolok! Hullajtottat 5.000 Ft-tól–20.000 
Ft/kg-ig. Trófeákat akár 150.000 Ft-ig. Hívjon 
bizalommal! Visszahívom! Nógrád megye  
06-30/338-2399, 06-20/511-4209.
Eladók: tárcsás mosógép+centrifuga 10–10 
E Ft, 160 l-es sima hűtő, 3 fiókos fagyasztó-
szekrény, Whirlpool 30 l-es mikró, Zanussi 
porszívó 6 E Ft, 55 cm színestévé, tévéállvány, 
újszerű 1-es heverő, sarokülő (ágyazhatós), 
gáztűzhely, 11,5 kg-os PB gázpalack, 50–70 
kg kovácsüllő, hegesztőtrafó, 380 V-os ipari 
állványos fúrógép és köszörűgép, 150-es 
vas satu, szőlőprés és daráló, 10–10 E Ft, fa 
teknők, katlan, katlanház, hurkatöltő, 32-es 
húsdaráló, 5–10–15–25–50 l-es üvegballo-
nok, fonott demizsonok (5–10–15 l), újszerű, 
hordozható cserépkályha, rotációs kapa után-
futóval+tartozékaival, gumikerekes kézikocsi, 
Simson Star motorkerékpár. 06-30/501-1666.
Cserépkályhák, újak és bontottak berakással 
eladók. Átrakás is! 06-70/388-9815.
Felvásárolok komplett hagyatékot, régi-
séget! Mindenféle zománcozott terméket: 
edényeket, lámpabúrát, babakádat, zsí-
rosbödönt, zsétárt, katlant, vödröt, lavórt, 
lavórtartót, étel- és tejhordót, kupát, mérleget, 
ceglédi kannát, vajlingot, reklámtáblát, 
falikutat, nyomóskutat, kútkereket, régi 
faablakot és -ajtót, fa baba bölcsőt, régi 
hintalovat. Öntvénykályhát és masinát, 
molnárkalácssütőt, szenesvasalót, bányász 
dolgokat, rézmozsarat, csengőt, kolompokat, 
szódásüveget, vajköpülőt, szőlőprés és 
darálót, veterán motort, biciklit, vasablakot, 
-ajtót, zsalugátert, gyalupadot, lószerszámot. 
06-20/239-0920, Karancsság.
Hagyaték- és régiségfelvásárlás! Veszek fá-
ból készült: teknőt, tálat, virágtartót, talicskát, 
katonaládát, tulipános és szuszék ládát, uta-
zóládát, tonett széket, fodrász széket, fogast, 
rádiót, hokedlit, sámlit, lócát, padot, szeny-
nyesládát, tehenész széket, szalmavágót, 
bontóasztalt, tragacsot. Népviseleti dolgokat, 
tekercsvásznakat, lepedőt, terítőt, törülközőt, 
régi ágytakarót, zsákot, derékaljat, köcsögöt. 
Bádog locsolókannát, teknőt, fazekat, vödröt. 
Kovácsüllőt, kovácsoltvas dolgokat, kerítést, 
kézi kukoricadaralót, morzsolót, hátikosarat, 
fonottüveget, baltákat és szekercét, régi 
játékokat stb. 06-20/239-0920. Karancsság.
Hankook téli gumik 195/65R15 eladó. 
Használt félautomata mosógép eladó. Tel.: 
06-20/590-9953.

Vásárolnék centrifugát, tárcsás mosó-
gépet, gáztűzhelyet, masinát, fa tüzelésű 
kályhát, öntvénykályhát, kandallót, hűtőt, 
fagyasztót, konyhabútort, ülőgarnitúrát, 
kanapét, szobabútort, franciaágyat. Házi-
szőttes vásznakat, zsákot, rongyszőnyeget. 
Fából készült: rokkát, sílécet, régi szánkót, 
komódot, teknőt, teknőtartót, tálat, faliórát, 
stelázsit, villát, kisméretű hordót, vékát, 
dézsát, kemencelapátot, gyalupadot, jármot, 
mángorlót, szakajtót. Szabó próbababát, 
régi szerszámokat, parázs tűzhelyet, jancsi 
kályha. Komplett disznóvágási felszere-
lést, zománcozott dolgokat, kovácsoltvas 
dolgokat, kerítést. Hagyatékot vásárolok! 
Salgótarján, 06-70/933-9737.
Eladó füstölésre való finom fűrészpor. Tel.: 
06-20/517-5254.
Ipari ezüstöt vásárolok minden formában. 
Érintkezőpogácsa, nitrát, amalgám, paszta, 
huzal, platinahőelemszál, palládium és 
ötvözeteit, használt kemény vídia lapkákat. 
06-30/225-0188.
Gyűjtő keres régi pénzt, képeslapot, kitün-
tetést. Bármi érdekelhet. 06-20/253-4646.

Magángyűjtő vásárol: öreg állványos 
varrógépet (hibásat is) és alkatrészeit, régi 
bélyeggyűjteményt, régi gyűjteményeket, 
régi evőeszközkészletet, sztereo orsós 
magnót, könyvet, képregényeket (Asterix, 
Kockás, Mozaik stb.) hagyatékot, képes-
lapokat, kitüntetést, iratokat, régi, lejárt 
fémpénzt, játékokat, diavetítőt, diafilmet, 
rádiót, egyenruhát, bútort, porcelánt, mini 
grillsütőt, antik tárgyakat. 06-30/584-5285.

JÁRMŰ

Személygépkocsit, terepjárót, ill. kisha-
szon-gépjárművet keresünk megvételre 
évjárattól, állapottól függetlenül! Érdekel 
még veterán autó, motor, kerékpár is! Tel.: 
06-30/565-4638.
Gyűjtő vásárol öreg, rég leállított, örökölt, hi-
bás, okmányok nélküli, hiányos autót, motort, 
kerékpárt, megmaradt alkatrészeit, Skoda, 
Trabant, Wartburg stb, szakkönyveket, régi 
forgalmit, rendszámtáblákat, totókat, informá-
ció is érdekel (honorálom). 06-30/912-9916.
Mindenféle autót ártól és állapottól függet-
lenül vásárolok. 06-30/790-8570.

SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

csatornakamerázás
06-20/485-5252

Aknatisztítás, iszapszivattyúzás

Kútfúrás profi módon, akár 200 m-ig. 06-
30/489-7265. Weboldal: www.kutfurok.hu 
E-mail: kutfurok@kutfurok.hu

Redőnyök, rovarhálók, harmonikaajtók, 
szalagfüggönyök  szerelése, javítása, gyorsan 
és olcsón. 06-70/311-7564.
Műszaki vizsgáztatást, műszaki vizsgára 
felkészítést vállalok rövid határidővel, korrekt 
áron. 06-30/985-8134.
Redőnyök, szúnyoghálók garanciával. Tel.: 
06-30/279-0958.
Tűzifa Mihálygergén eladó, tölgy, cser, 
bükk, akác 22.000 Ft/m3. Tőke 24.000 Ft/
m3, aprítva: 25.000 Ft/m3. 06-20/236-4178, 
06-30/967-9715.
Duguláselhárítás, igyenes kiszállás, profi 
gépekkel, gyorsan, tisztán. Gyűjtővezetékek 
kamerás ellenőrzése. 06-20/243-9279.
Kémény-béléscsövezés (előtte tisztítás), 
kéményjavítás, kéményajtó-beszerelés. 
06-20/243-9279.
Veszélyes, magas fák kivágását vállalom 
hétvégén is. 06-20/214-4398.

Tűzifa, szén minden fajtában, méretben 
házhoz szállítva rendelhető. Tüzelőutal-
ványt elfogadunk. Az áru a helyszínen 
ellenőrizendő, átvenni nem kötelező, 
ezért reklamációt nem fogadunk el. Tel.: 
06-30/717-5690.

Elsőosztályú száraz tűzifa fakitermelőtől! 
Vegyes, tölgy, bükk, akác konyhakészen 
erdei m3 20 E Ft, üzemi m3 14 E Ft, 2.100 
Ft/100 kg. Ingyenes, precíz házhoz szállítás. 
06-30/548-4883, 06-30/790-8570.
Akciós tűzifa! Cser, bükk, tölgy 2.000 Ft/100 
kg. Akác 2.200 Ft/100 kg. 06-20/514-2682.

ÁLLÁS

Nyerges, ponyvás, ill. nyerges billencs au-
tóra keresek sofőrt, C+E kategória. Hetelős 
munkára. Bátonyterenye 06-30/323-5482.
Autószerelőt és alkatrész-értékesítőt ke-
resünk salgótarjáni márkaszervízbe. Ön-
életrajzot a következő e-mail címre kérjük: 
autotrade91@gmail.com
Salgó polc szerelésében jártas szakembert 
vagy alvállalkozót keresünk. Referenciát 
és ajánlólevelet kérünk elérhetőségekkel: 
salgoszereles@gmail.com.

Folyamatosan fejlődő cégcsoportunk keres 
munkavállalókat több munkakörbe

bátonyterenyei telephelyére.
Logisztikai ügyintéző minőségellenőr, 
szerkezetlakatos, fedett ívű hegesztő 

(121), karbantartó-géplakatos.
Önéletrajzokat az info@matrasteel.hu

címre várjuk. Érd.: 06-20/826-3656

Budapesti munkahelyre kőműves-, vasz-
szerelő-, ács brigádot keresünk bejelentett 
munkahelyre. 06-30/914-1141.
Azonnali kezdéssel szakácsot keresünk 
salgótarjáni pizzériába! 06-20/289-7433.
Salgótarjánban, a Jéger Sörözőben szaká-
csot felveszünk. 06-20/367-6562.

Női–férfi munkaerőt keresünk betanított 
munkára Salgótarján környékéről azonnali 
kezdéssel! 06-70/309-2984.
Bátonyterenyei fémipari cégünk keres 
azonnali kezdéssel egy fő CNC-esztergályos 
kollégát, egyedi gyártásra. Tanulni akaró 
pályakezdők jelentkezését szívesen vesszük. 
Önéletrajzokat a tpapp@ktsmetalltechnik.hu 
e-mail címre várunk „Bátony CNC-esztergá-
lyos” megjelöléssel.
Gazdasági vezetőt, logisztikust irodai mun-
kára és C + E kategóriás sofőrt keresünk 
azonnali kezdéssel. 06-30/970-8933.
Használtruha-válogató üzembe keresünk 
3 fő női munkaerőt. Kizárólag 45 év alattiak 
jelentkezését várjuk. 06-70/618-1989.
Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő- 
vagy másodállásban (alapbér + jutalék). 
06-30/650-6088.

VÁCI PARTNERÜNK, A CONTITECH RÉSZÉRE KERESÜNK

È VULKANIZÁLÓ-KAZÁNKEZELŐ és SZERELŐ
munkakörbe betanított munkásokat 
3 műszakos munkarendben, kiemelt bérezéssel:

È kafetéria + 13. havi fizetés 
+ 100%-os útiköltség térítés.

Jelentkezés:
önéletrajzzal a job61@prohumanallas.hu címen. 
Bővebb infó: +36-70-440-3610 telefonszámon.

Részletes moziműsor, jegyrendelés: www.salgoapollo.hu

Legújabb premierfilmekkel, 
passzív szemüveges 3D-vel!

Január 12–január 18. (cs.–sz.)

facebook.com/apollosalgotarjan

S A L G Ó T A R J Á N

színes, magyarul beszélő amerikai 
sci-fi kalandfilm, 116 p. (12)

1. terem, 3D
cs., szo., h., sze. 18.15, p., v., k. 16.15

csütörtöktől szerdáig 20.30 
2. terem, 2D

csütörtöktől szerdáig 18.00

A művészet templomai:
A római Szent Péter 
és a Pápai Bazilikák

színes, mb., amerikai-kínai 
akció thriller, 104 p. (12)

színes, magyarul beszélő, 
olasz művészeti dokumentumf. (6)

1. terem, 3D
cs., szo., h., sze. 16.15, p., v., k. 18.30

2. terem, 2D
csütörtöktől szerdáig 20.15

2. terem, 2D
csütörtöktől szerdáig 16.30

Jegyáraink Teljes ár Kedvezm. ár
2D műsor 1.290 Ft 1.090 Ft
3D műsor 1.390 Ft 1.190 Ft

A diákkedvezményes jegyhez diákigazolvány felmutatása szükséges

Énekelj!
színes, mb. amerikai anim. filmvígjáték, 108 p. (6)

2. t., 2D csütörtöktől szerdáig 14.30 + szo.-v. 12.30

Vigyázz, kész, szörf 2.
színes, mb. amerikai családi animációs film (6)
1. t., 2D csütörtöktől szerdáig 14.30 + szo.-v. 12.30

Nyitás
az első film 

kezdete előtt
egy órával.
Törzskártya 

igényelhető!

A Nagy FalUtazók

Salgótarján, Tanács út 2/A.
Tel.: 32/745-622

www.sun-city.hu

Igényes környezetben,
heti akciókkal várjuk
vendégeinket!

                                                  • Szolárium
                  • Flabélos
• Fodrászat
• Kézápolás, műköröm
• 4D & 6D műszempilla
• Kozmetika

FESTMÉNYVÁSÁR
SALGÓTARJÁN, Balassi Bálint 

Megyei Könyvtár, Kassai sor 2.
január 12. csütörtök 12-18 óráig 
január 13. péntek     10-16 óráig

Több, mint 250 db festményből  
vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!
A+B Galéria Pécs

Tel./fax: 72/781-260, 06-70/771-6654
www.apluszbgaleria.hu

Szeretne InGYen utAznI?
www.szekelyerno.hu

www.gportal.hu/portal/csontkovacsolas

Bakos József
csontkovács

okl. manuálterapeuta
Cím:

Salgótarján, Csehov út 33.
Bejelentkezés:

32/440-973, 70/369-4326

8. osztályosok figyelem!
Az EvEntus Művészeti 

Középiskola és Kollégium

NYÍLT NAPOT TART 
 2017. január 12-én (csüt.)

1000–1400 óráig
Helye: Eger, Cifrakapu tér 24. 

tel.: 36/517-510



2017. január 5. 5Hirdetésfelvétel: Kisterenye, Lottózó. Madách út 6/c.
Balassagyarmat, Kincsestár Könyvesbolt. Rákóczi út 61.

SALGÓTARJÁN, Március 15. út 6.
(Pécskő Áruház mögötti üzletsoron)
Tel.: 06-20/515-2703
Nyitvatartás: h.–p. 9.30–17.30,
szo. 9.00–12.00

SALGÓTARJÁN, Gorkíj krt. 19.
Tel.: 06-30/382-1409
Időpont-egyeztetés szükséges
E-mail: losonczine@gmail.com

SALGÓTARJÁN, Március 15. út 8.
(Pécskő Áruház mögötti üzletsoron)
Tel.: 06-20/252-4471
Nyitvatartás: h.–p. 10.00–17.30,
szo. 09.00–13.00

SALGÓTARJÁN, Fő tér 2.
(Pavilonsor)
Tel.: 32/314-767
E-mail: juhaszkonyv@globonet.hu

985 58 Radzovce č. 95.
+421-905 237 596 +421-917 310 238
E-mail: laukova.anna1@gmail.com
Nyitvatartás: v.–cs. 11.00–21.00, 
p.–szo. 11.00–24.00

40%
kedvezmény*

a kupon
felmutatójának!

10%
kedvezmény*

a kupon
felmutatójának!

20%
kedvezmény*

a kupon
felmutatójának!

40%
kedvezmény*

a kupon
felmutatójának!

10%
kedvezmény*

a kupon
felmutatójának!

10%
kedvezmény*

a kupon
felmutatójának!

10%
kedvezmény*

a kupon
felmutatójának!

A kupon beváltható: 2017. január 31-ig.
* A megjelölt termékekre

A kupon beváltható: 2017. január 31-ig.
* 5.000 Ft vásárlás felett!

* A kupon beváltható: 2017. január 31-ig.
A kupon beváltható: 2017. január 31-ig.

* Csak a szerkesztőségben vásárolt
példányokra vonatkozik. St., Fő tér 1.

A kupon beváltható: 2017. január 31-ig.
* A kedvezmények nem összevonhatóak.

A kupon beváltható: 2017. május 31-ig.
* Minimum 70 € fogyasztás esetén.

* A kupon beváltható: 2017. január 31-ig.

• BALANCE • MASCA • MIRAGE
• WARP ZONE

REFLAXÁCIÓS
TALPMASSZÁZS 60 perc

TARJÁNI
VÁROSLAKÓ

MAGAZIN
2016/04.
SZÁMÁRA

Tel.: 06-32/435-558
E-mail: recepcio@salgohotel.hu

5.000 Ft
kedvezmény*

a kupon
felmutatójának!

A kupon beváltható: 2017. május 31-ig.
* Minimum 20.000 Ft fogyasztás esetén.

• SZÜLETÉSNAP 
• CSALÁDI RENDEZVÉNY 
• OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 
• LÁNYBÚCSÚ

Vendéglátás felsőfokon

SALGÓTARJÁN, Március 15. út 6.
Tel.: 06-20/511-7308
facebook: Alisun szolárium
Nyitvatartás: h.–p. 7.00–21.00,
szo. 8.00–18.00, v. 10.00–16.00

1.000 Ft
kedvezmény*

a kupon
felmutatójának!

A kupon beváltható: 2017. január 31-ig.
* Az akció más kedvezményekkel nem vonható össze.

400 ml-es szolárium krémre

SALGÓTARJÁN, Március 15. út 18.
(ÉVI II. mögött)
Nyitvatartás: h.–p. 9.00–17.00,
szo. 9.00–13.00

SALGÓTARJÁN, Fő tér 1.
Tel.: 06-32/700-105

10%
kedvezmény*

a kupon
felmutatójának!

A kupon beváltható: 2017. január 31-ig.
* 5.000 Ft feletti vásárlás esetén, 

az akció más kedvezményekkel nem vonható össze.

Minden könyvre, 
CD-re, DVD-re...

Lakodalmak, különböző 
rendezvények

TARJÁNI

VÁROSLAKÓ
KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN MAGAZIN

SALGÓTARJÁN, TESCO Áruház 
üzletsorán
Tel.: 06-20/360-6638
Nyitvatartás: h.–szo. 9.00–20.00,
v. 9.00–17.00

SALGÓTARJÁN, Fő tér 2. 
(Pavilonsor)
Tel.: 06-20/978-2935
Nyitvatartás: h.–p. 8.00–17.00,
szo. 9.00–13.00

20%
kedvezmény*

a kupon
felmutatójának!

20%
kedvezmény*

a kupon
felmutatójának!

A kupon beváltható: 2017. január 31-ig.
Az akció más kedvezményekkel nem vonható össze.

* A kupon beváltható: 2017. január 31-ig.

TELEFON TARTOZÉKOKRA 
ÉS KIEGÉSZÍTŐKRE

MINDEN
ÁRUKÉSZLETBŐL

ARANY, EZÜST ÉS DRÁGAKŐ 
ÉKSZEREINKBŐL

Korona étterem

JUHÁSZ
KÖNYVESBOLT

BO-ZSO
Sport Üzlet

Bővülés miatt logisztikai ügyintézőt keresünk 
belföldi fuvarok szervezésére, adminisztrá-
ciós munkára. Számítógépes tapasztalat, jó 
kommunikációs készség feltétel. Jelentkezni: 
viragfuvar@gmail.com, 06-30/970-8933.
Bővülés miatt pénzügyi ügyintézőt keresünk 
pénzügyi végzettséggel és pénzügyi területen 
szerzett tapasztalattal. Számítógépes tapaszta-
lat, jó kommunikációs készség feltétel. Jelent-
kezni: viragfuvar@gmail.com, 06-30/970-8933.

Sürgősen keresek kőművest, segédmun-
kást, festőt, gipszkartonozásban jártas 
szakembert, Pest megyei munkavégzésre. 
Januári azonnali kezdéssel, hosszú távra! 
Bérezés megegyezés szerin! Brigádok 
jelentkezését is várom! 06-30/639-6791.

Béremelés! Bérek nettó 170–190 E Ft + 
ingyenes szállás vagy albérlettámogatás + 
cafeteria! Januári kezdéssel gyári operátoro-
kat, gépkezelőket, minőségellenőröket, tar-
goncásokat felveszünk Vas megyei gyárakba! 
Béremelés minden cégnél! Hívjon most, vált-
son munkahelyet, ha kevesli a bérét! Ingyenes 
szállás, albérlet lehetőség! 06-20/284-0698, 
06-30/282-6263, 06-20/367-0345, sarvar@
jobandcareer.hu, 49765-1/2008-5100595.
Ausztriai Nightclub hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. 
Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-30/313-3516.
Pálfalvai dohányboltba eladót keresünk. 
06-20/435-5661.
Munkatársat keresünk betanított munka-
körbe. Jelentkezés: munka4u@gmail.com, 
06-70/633-3885.
Vasbetonszerelőket keresünk. Napi kaja-
pénz, heti fizetés. 06-70/376-0435.
Hegesztő, lakatos, CNC-s, esztergályos 
és targoncás munkatársat keresünk. Tel.: 
06-20/267-0241.
Salgótarjáni cég munkatársat keres ter-
meléskisegítő feladatok ellátására. Mun-
kavégzés helye: Bátonyterenye. Előny: 
targoncavezetői jogosítvány. Amit kínálunk: 
hosszú távú munkalehetőség, vidékieknek 
utazástérítés, étkezési hozzájárulás, év 
végi juttatás. Jelentkezés személyesen 
hétköznapokon 8–14 óráig a Nuovi Prodotti 
Kft.-nél, a Petőfi út 3. sz. alatt vagy e-mailben: 
n.p.prod@globonet.hu
Salgótarjáni cég munkatársat keres gép-
beállító-karbantartó munkakörbe. Elvárás: 
önálló, pontos munkavégzés, műszaki rajz 
olvasása. Várjuk a tanulni vágyó ambíciózus 
pályakezdők jelentkezését is. Jelentkezés 
személyesen, hétköznapokon 8–15 óráig a 
Nuovi Prodotti Kft.-nél, a Petőfi út 3. sz. alatt 
vagy e-mailben, n.p.prod@globonet.hu. Amit 
kínálunk: versenyképes jövedelem, hosszú 
távú munkalehetőség, vidékieknek utazás-
térítés, étkezési hozzájárulás, év végi juttatás.
Salgótarjáni, zárszerkeze-gyártással foglal-
kozó cég karbantartás-vezető munkatársat 
keres. Feladatok: termelésben részt vevő 
gépek karbantartási tervének elkészítése, 
gépek beállításának és karbantartásának 
megszervezése, gépbeállító-karbantartó 
személyzet szakmai irányítása. Amit kíná-
lunk: versenyképes jövedelem, hosszú távú 
munkalehetőség, vidékieknek utazástérítés, 
étkezési hozzájárulás, év végi juttatás. Jelent-
kezés személyesen hétköznapokon 8–14 
óráig, a Nuovi Prodotti Kft.-nél, a Petőfi út 3. sz. 
alatt vagy e-mailben n.p.prod@globonet.hu

Gépi forgácsolókat, CNC-gépkezelőket, 
autószerelőket és hegesztőket kere-
sünk salgótarjáni munkahelyre azonnali 
kezdéssel. Telefon: 06-20/970-3461, 
munka1jg@gmail.com

Bátonyterenyei és salgótarjáni telephelyű 
cég keres operátorokat, kézi csomagolókat, 
betanított munkásokat 1, 2 vagy 3 műszakba. 
Korrekt, hivatalos bér, 110–140 E Ft nettó, 
valamint jelenléti bónusz. Bejárás biztosított 
céges járművekkel, bérletet térítjük. Jelent-
kezni Salgótarján, Fő tér 1. sz. II. emelet 2. ajtó 
(Szuperinfó épülete) irodában személyesen 
hétfő–szerda 8–12-ig, kedd–csütörtök 12–16 
óráig. E-mailen: munka135@gmail.com.
Szakápolót keresek idős, beteg ellátására, 
egész napra, Salgótarjánba. 06-70/213-1150.
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BALASSAGYARMAT
Madách Imre Filmszínház
35/315-405  
Jan. 5–11., 16.00, 20.00, p.–szo. 
22.00 is: A Nagy Fal 3D; 17.45, 20.00: 
Kaliforniai álom; 17.30, p.–szo. 22.30 
is: Assassin’s Creed 3D; 14.00, 15.45, 
szo.–vas. 10.00, 12.00 is: Énekelj! 3D.
Mikszáth Kálmán Művelődési Köz-
pont
Jan. 10., 18.00: Csath Magdolna köz-
gazdász előadása – A magyar gazda-
ság helyzete és hosszabb távú kilátásai 
(Örökség Kulturális Műhely). 
Horváth Endre Galéria
Jan. 6., 17.00: Id. Telek Zoltán festőmű-
vész kiállítása. 
Vármegyeháza
Jan. 13., 18.30: Francia szerelem 
– Horgas Eszter és a Talamba Ütő-
együttes. (Filharmónia Magyarország 
2016/2017. Szezonbérlet) 
MNM Palóc Múzeuma
Időszaki kiállítás: A Szent Vagabundus 
– 90 éve született Jánossy Ferenc 
festőművész. 

SALGÓTARJÁN
Apolló Mozi – Erzsébet tér 4.  
06-32/786-813
Jan. 5–11., 14.00, 16.00: Énekelj!; 
14.30: Állati nagy szökés – 3D; cs. 
16.15, p. 18.15, szo. 16.15, v. 20.00, h. 
16.15, k. 18.15, sze. 16.15: Assassin’s 
Creed – 3D; cs., szo., h., sze. 18.00: 
Kaliforniai álom; cs. 18.30, p. 16.15, 
szo. 18.30, vas. 16.15, 18.15, h. 18.30, 
20.30, k. 16.15, 20.30, sze. 18.30, 
20.30: A Nagy Fal – 3D; cs., szo., h., 
sze. 20.15: Bezárva; p., vas., k., 18.00: 
Kincs, ami nincs.

Apollo Dance Hall 
Jan. 6., 22.00: R’N’B party – Spigiboy, 
Persik Szabi. 
JAMKK 32/310-503
Jan. 5., 17.30: Kuris Judit: Dél-Csehor-
szág – vetítettképes előadás. Szerve-
ző: Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület.
Jan. 12., 10.00 és 14.00: Zenthe 
Ferenc Színház előadása – Fazekas 
Mihály, Schwajda György: Lúdas Matyi 
(PREMIER!) – Tudor Bérlet, majd Vidor 
Bérlet. 
Jan. 17., 19.00: Nagy Ignác, Parti 
Nagy Lajos: Tisztújítás – a Komáromi 
Jókai Színház előadása. Bérlet: Zenthe 
Ferenc Bérlet, Tolnay Klári Bérlet. 
Szólójegy ár: 2990 Ft (1. helyár), 2690 
Ft (2. helyár), 2190 Ft (diák, nyugdíjas), 
1490 Ft (gyermek 14 év alatt).
Zenthe Szalon  
Jan. 11., 17.00: Palócokról palócok-
nak – folklórműsor. Közreműködnek: 
a Nógrád Táncegyüttes művészei. 
Szerkesztő: Szabó János. Szólójegy 
ár: 1000 Ft. 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
Dec. 10., 16.30: Orbán György János 
„Fikciók és egyéb veszélyek” című 
képzőművészeti kiállításának megnyi-
tója. A kiállítást megnyitja: Földi Gergő 
festőművész. 
Dec. 11., 16.30: Szvitamin klub – 
Márton Rezső programja. Vendég: 
Holtai Gábor. 
Dec. 13., 10.00: Cirógató Baba-mama klub.
Dornyay Béla Múzeum
Időszaki kiállítások: Életképek Salgó-
tarjánban 1950–1956. Emlékkiállítás az 
1956-os forradalom 60. évfordulójára 
(márc. 14-ig). III. Országos Rajztrien-
nálé (febr. 4-ig).

Régi Központi Temető
Jan. 13., 14.00: Megemlékezés az 
1944-es lavinaszerencsétlenség áldo-
zatairól – városi koszorúzási ünnepség. 
Beszédet mond Fekete Zsolt, Salgótar-
ján Megyei Jogú Város polgármestere. 
Közreműködnek a Zenthe Ferenc 
Színház Stúdiójának tagjai.
Városi Sportcsarnok  
Jan. 7., 11.50: XXV. Jubileumi Nemzet-
közi Gabora Gála a Gyermekekért.  
Jan. 9., 17.15: Salgótarjáni Strandépí-
tők KC–Mikolik Sport, országos serdülő 
leány kézilabda-mérkőzés. 
Jan. 12.: II. Salgótarjáni Felsőoktatási 
Börze.  
Jan. 13., 15.50 és jan. 15., 15.00: A 
2016/2017. évi Téli Teremlabdarúgó 
Torna csoport mérkőzései.  
Jan. 14., 10.00: Gyermekkézilabda- 
bajnokság régiós bajnokság – U13-as 
korosztály leány. 
Jan. 14., 15.30: Salgótarjáni KSE–Bu-
dapesti Honvéd, NB I/B-s U20-as, majd 
felnőtt férfi kosárlabda-mérkőzés.

SZÉCSÉNY 
Művelődési Központ  
Jan. 10., 18.00: A Fregoli Színház 
előadása – Michael Stewart: Szeretem 
a feleségem! – vidám, pikáns játék 2 
részben. Szólójegy ár: 2300 Ft.

PÁSZTÓ
Teleki László Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ 06-32/460-881
Jan. 12., 17.00: Test, lélek, szellem 
harmóniája – Dr. Papp Lajos szívsebész 
professzor előadása. 
Jan. 13., 15.00: Athéné Almanach 2017. 
könyvbemutató – Athéné Alkotó Kör.

Rovatszerkesztő: Tárnai Anita

Programajánló

www.infonograd.hu/programok Keress minket a Facebook-on is!
Várjuk a programokról szóló előzetes tájékoztatást: szuperinfo@chello.hu

Nógrád Megyei 
Szuperinfó

Megjelenik Nógrád megye 
minden településén, minden csütörtökön 

54.000 példányban
Kiadja: a Nógrád-Infó Bt.

Felelős vezető: Losonczi Tamás
Felelős szerkesztő: Kis Jánosné

Szerkesztőség:
3100 Salgótarján, Fő tér 1.

Tel.: 32/511-813 Fax: 32/410-516
E-mail: szuperinfo@chello.hu
Internet: www.szuperinfo.hu

Nyomtatás: ICCE Zrt.
Felelős vezető: Lakatos Viktor ügyvezető

2600 Vác, Nádas utca 8.
Terjeszti: Reklám Press Magyarország Kft.

Szia! Független (178/80), 36 éves, káros szen-
vedélyektől mentes, rendezett körülmények 
között élő férfi vagyok. Keresem azt a függet-
len, magányos, korban hozzám illő hölgyet, 
aki kölcsönös szimpátia esetén benne van egy 
komoly kapcsolatban. Lehetőleg Salgótarján 
és környéki, átlagos testalkatú hölgy hívását 
várom. 06-20/514-7784.
Jászberény és környékéről, komoly, füst-
mentes, magyar nőt keres független férfi. 
06-70/246-2660.

KÖZÉRDEKŰ

Felesleges tárgyait, bútorait, konyhai eszkö-
zeit, amiket sajnál kidobni, de még másoknak 
hasznos lehet, elszállítjuk. Egyeztetésért 
hívja a 06-20/406-1175-ös telefonszámot. 
Nagycsaládosok Egyesülete, St.
Teljes körű lomtalanítás! Költöztetés, bútor-
szállítás, pakolás brigáddal. 06-20/406-1175, 
Nagycsaládosok Egyesülete, St.
Stresszoldás, öngyógyító technikák, önbi-
zalom növelése, kapcsolatok javítása, pénz 
teremtése, karmák, problémák megoldása, 
céljaink elérése, meditációk az „ALFA 
KLUBBAN”. Hely: Salgótarján, Fő tér 1. (régi 
SZMT) II. emelet 10. Idő: 2017. január 11-től 
minden szerdán 17–19 óráig. Tanácsadásra, 
tréningre, terápiára jelentkezés: 06-30/625-
8537. AKCIÓ 20–40 % és AJÁNDÉKOK a 
honlapomon és a „Médiatárban”! http://
forditssorsot.hu
Évnyitó „kökény” túra. A salgótarjáni Zöld 
Út TE nyílt túrát hirdet 2017.01.08-án, va-
sárnap, Zagyvaróna (Rónai elágazó) – 
Petik-láza-völgy – Szilvás-kő – Rónabánya 
– Salgóbánya útvonalon. Táv: 11,6 km, szint: 
+375 m. Találkozó a Baglyasaljáról 8.05-kor 
induló 14-es buszon, vagy az indulási helyen 
8.45-ig. Az esemény része a „Salgótarján 95” 
túramozgalomnak. Mindenkit szeretettel vár 
Miheller Tibor túravezető!
A ZÚTE nyílt gyalogtúrát hirdet 2017. január 
14-én, szombatra! Útvonal: Bénai elágazó 
– Béna – Bénai-sziklák – Csengő-kő – Ka-
rád-nyereg – Pogányvári Erős-ág – Újbásti 
vadászház – Medves – Abroncsosi-kőbánya 
– Macskalyuk-bánya – Somoskő. Táv: 21,4 
km. Szint: 730 m. Találkozás a somoskőújfalui 
határátkelőhely szlovákiai buszmegállójában 
(benzinkút) 7 óráig. Személyi igazolvány 
és min. 1 euró szükséges! Túravezető: 
Vincze Gábor.

JANUÁR 5-én: SIMON 6-án: BOLDIZSÁR 7-én: ATTILA
8-án: GYÖNGYVÉR 9-én: MARCELL 10-én: MELÁNIA 11-én: ÁGOTA

Mátranováki munkahelyre gyakorlattal 
rendelkező CO-, AWI2 kombinált hegesztő-
ket keresünk. Jelentkezni: 06-20/338-0325, 
önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: tailor-
cokft@gmail.com
AWI-kombináltos hegesztőket CO2 gya-
korlattal, CO2-hegesztőket, lakatosokat, 
illetve szerszámkészítőket keresünk. Magas 
órabér! Szállás biztosított. 06-70/206-2621, 
06-70/508-7583, szupermunka@index.hu
Dinamikusan fejlődő vállalat keres, salgó-
tarjáni telephelyre karbantartókat hidraulikus 
gépekhez, 150–180 E Ft nettó alapbérrel, 
illetve karbantartásvezetőt és termelési-
rányítót. Jelentkezni Salgótarján, Fő tér 1. 
sz. II. emelet 2. ajtó (Szuperinfó épülete) 
irodában személyesen hétfő–szerda 8–12-
ig, kedd–csütörtök 12–16 óráig. E-mailen: 
munka135@gmail.com.
Miskolc melletti, fémszerkezetgyártással fog-
lalkozó cég keres 2 műszakos munkarendbe 
gyakorlattal rendelkező CO-hegesztőket, 
szerkezetlakatosokat. Hosszú távú, hivatalos 
munkaviszony. Kereseti lehetőség nettó 
220–280 E Ft. Bejárást biztosítjuk, térítjük. 
Szállást biztosítjuk. Jelentkezni szakmai 
önéletrajzzal: munka135@gmail.com és 
telefonon: 06-20/257-8993.

ÁLLAT

Fekete pulikölyök eladó. 06-20/327-6499, 
06-32/435-632.
Hízósertések, süldők és malacok eladók. 
06-20/288-4015.
8 hetes, keverék németjuhász kölykök elvi-
hetők. 06-30/326-7764.

TÁRSKERESÉS

Egyedülálló férfi komoly kapcsolatra keresi 
párját 25–30 éves hölgy személyében. Tel.: 
06-20/349-1800.
48/184 cm, teljesen rendben lévő férfi keresi 
azt a fontos tulajdonságokban kiemelkedő 
hölgyet, akivel hátralévő éveit szeretetben 
és boldogságban leélhetné. Sms-t kérek: 
06-30/204-2102.

Elvárások:
– felhasználói szintű számítógépes ismeretek
– angol nyelv önálló használata szóban és írásban

Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 
előnyt jelent.

Feladatok:
–  üzleti partnerekkel való kapcsolattartás kül- 

és belföldön egyaránt
– általános adminisztrációs munkák elvégzése
Amit kínálunk:
– versenyképes kereseti lehetőség
– kulturált munkakörnyezet
– egyéb béren kívüli juttatások

Fémmegmunkálással, fémipari termékek
kereskedelmével foglalkozó cég

salgótarjáni telephelyére munkatársakat keres

BETANÍTOTT GÉPKEZELŐ, 
GÉPBEÁLLÍTÓ munkakörökbe.

Fémmegmunkálással, fémipari termékek
kereskedelmével foglalkozó cég

salgótarjáni telephelyére munkatársat keres

IRODAI ÜGYINTÉZŐ
munkakörbe.

Az önéletrajzokat 2017. január 18-ig
az allas.salgotarjan01@gmail.com e-mail címre várjuk.

Elvárások:
– felhasználói szintű számítógépes ismeretek
– precíz, pontos munkavégzés
– általános műszaki érzék
– rugalmasság

Fémipari területen szerzett tapasztalat, 
és B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.

Amit kínálunk:
– versenyképes kereseti lehetőség
– kulturált munkakörnyezet
– egyéb béren kívüli juttatások

Az önéletrajzokat 2017. január 18-ig
az allas.salgotarjan01@gmail.com e-mail címre várjuk.

Szécsényben működő kiskereskedés gyakorlattal
és végzettséggel rendelkező munkatársakat keres

munkakörbe, teljes munkaidőben.
Fényképes önéletrajzokat a „SZÉCSÉNY” jelige

feltüntetésével a következő elérhetőségekre várjuk:
postai úton Goods Market Üzlet

3100 Salgótarján, Rákóczi út 17.,
vagy demarcokft@gmail.com

eladó és pénztáros
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Szécsény, Magdi Divatáru, Szolárium Rákóczi út 82., a Tűztoronynál

A Mitsuba autóipari beszállító vállalatcsoport, amelynek 52 kereskedelmi és gyáregysége van több kontinensen. 70 éves szakmai 
tapasztalattal, innovatív technológiák és kutatási eredmények alkalmazásával biztosítja a magas minőségi színvonalat. A magyar-
országi Mitsuba Automotive Systems of Europe Kft. főként az európai piacra gyárt ablaktörlő és -mosó berendezéseket. 
Cégünk kihívást és fejlődést jelentő lehetőségeket biztosít Önnek hosszú távon. A folyamatos tanulás és a rendszeres visszacsatolás 
eredményeképpen minden kolléga lehetőséget kap arra, hogy céljait elérje, és egyéni terveit megvalósítsa. Évi kétszeri bónusz, 
törzsgárdajutalom, cafeteria, helyi és távolsági bérlettámogatás, vállalati rendezvények és tréningek tartoznak a juttatások körébe.
További információ: http://www.mitsuba.co.jp/english/

Salgótarjáni csapatunkba keresünk kollégákat
létszámbővítés miatt az alábbi pozícióra:
Termelésirányító

Az új kolléga feladatai:
•  A termelési terület felügyelete, a kollégák munkájának szervezése 

és ellenőrzése,
• a szükséges létszám tervezése és folyamatos kontrollálása,
• a termelési célok megvalósítása,
• teljes felelősség a gyártási folyamatokért,
• rendszeres riportok készítése a management felé,
•  szoros együttműködés a kapcsolódó részlegekkel 

a termelési célok megvalósítása érdekében.
Az ideális jelölttel szemben támasztott elvárások:
• Középfokú műszaki végzettség (főiskolai, egyetemi oklevél előny),
• hasonló munkakörben – elsősorban autóiparban – szerzett tapasztalat,
• globális, strukturált gondolkodásmód,
• 5S, LEAN, Kaizen tevékenységek ismerete
• angol nyelvismeret előny,
• határozott, magabiztos fellépés,
• Több műszakos munkarend vállalása.
Amit kínálunk:
• Fejlődési lehetőség,
• stabil, biztos munkalehetőség,
• folyamatos szakmai kihívások

*  *  *
Részletes szakmai önéletrajz csatolását kérjük a pályázatokhoz!

Kapcsolattartó személy: Klonka Júlia
Személyzeti és Adminisztrációs Vezető
klonka-julia@mase.mitsuba-gr.com

Quality Engineer
Tasks:
• Parts testing
•  Handle customer complaints, initiate containment 

and permanent corrective actions
• Handle supplier complains
• Perform customer’s and internal product audits  
• Analize the quality problems by production and get a solution to it
• To do tasks related with ISO/TS 16949 system
• Support the work of Quality Manager 

Requirements: 
• College (Bsc.) or University (Msc.) degree/ Mechanical engineer
• Good communication and problem solving skills
• Advanced English in written and verbal   
• Proactivity
• Hard working, reliable personality
• Accurate and independent working style
• MS Office knowledge

Advantages: 
• Experience in automotive business
• German language knowledge 

What can we give you in return?
• Cafeteria and other benefits
• Multinational work environment
• Job with challanges
•  Secure background, long term opportunities at a successful 

company
• Youthful team
• Continuous growth and learning prospects
• Unique knowledge in a special industrial area

*  *  *
Please send your CV in English and Hungarian 

to the following address:
zsely-egyed@mase.mitsuba-gr.com

Számviteli asszisztens
Feladatok:
•  Vevő és szállító állomány önálló kezelése a pénzügyi 
csoport vezetőjének irányítása mellett

• Főkönyvi könyvelés SAP rendszerben
•  A társaság működésével összefüggő számviteli, 

pénzügyi feladatok ellátása
•  Együttműködés a pénzügyi vezetővel 

a könyvvizsgálatokra való felkészülés során

Elvárások:
• Felsőfokú számviteli végzettség
•  Legalább középfokú, aktív angol nyelvtudás szóban és írásban
• Pontosság
• Terhelhetőség
• Magas szintű Excel ismeret

*  *  *
Részletes magyar és angol nyelvű szakmai önéletrajz 

csatolását kérjük a pályázatokhoz!
Kapcsolattartó személy: Klonka Júlia
Személyzeti és Adminisztrációs Vezető 
klonka-julia@mase.mitsuba-gr.com

Termeléstervezési asszisztens
Főbb feladatok:
• termelés tervezése vevői rendelések alapján,
• vállalatirányítási rendszer használata,
• kapcsolattartás a beszállítókkal és a társterületekkel.

Elvárások:
• angol nyelvtudás,
• feladatok gyors elsajátítása,
• analitikus gondolkodásmód,
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office),
• kiváló kommunikációs képesség,
• rugalmas, terhelhető, felelősségteljes személyiség,
• SAP ismeret előny,
• felsőfokú végzettség előny,
• termelő cégnél szerzett tapasztalat előny,
• EKÁER rögzítéssel, és vámkezeléssel kapcsolatos tapasztalat előny.

*  *  *
Részletes magyar és angol nyelvű szakmai önéletrajz 

csatolását kérjük a pályázatokhoz!
Kapcsolattartó személy: Varga Anikó +36-32/521-420

varga-aniko@mase.mitsuba-gr.com

Termelési mérnökségi 
asszisztens

Feladatok:
• új termék bevezetésének koordinálása, 
•  új termékhez szükséges alkatrészek állapotának nyomon 

követése,
• új termék gyártási próbáinak előkészítése, ellenőrzése,
• felelős az új termék tömeggyártásának elindításáért,
• új termék mintázás nyomon követése,
• vevővel való kommunikáció az új termékkel kapcsolatban,
• gyártósorok technológiai ellenőrzése és fejlesztése, 
• adminisztrációs feladatok.

Amit várunk:
• minimum középfokú műszaki végzettség,
• legalább középszintű angol nyelvtudás szóban és 
írásban,
• feladatok gyors elsajátítása,
• precíz, megbízható munkavégzés, nagy munkabírás,
• logikus gondolkodás,
• ünálló munkavégzés,
• MS Office ismeret. 

Előny:
• autóipari tapasztalat,
• új termék bevezetésével kapcsolatos tapasztalat.

Amit kínálunk:
• béren kívüli juttatások,
• évi kétszeri bónusz,
• helyi és távolsági bérlettámogatás,
• vállalati rendezvények, tréningek,
• törzsgárdajutalom,
• hosszú távú munkalehetőség,
• fiatalos munkakörnyezet,
• szakmai fejlődési lehetőség.

*  *  *
Szakmai önéletrajzával kérjük

az alábbi elérhetőségen jelentkezzen:
Kapcsolattartó személy: Varga Anikó +36-32/521-420

varga-aniko@mase.mitsuba-gr.com

Minőségellenőr
Főbb feladatok:
• Gépipari alkatrészek/termékek minőség-ellenőrzése
• Összeszerelési folyamat minőségi felügyelete

Elvárások:
• Minimum középfokú, műszaki végzettség
• Alapfokú angolnyelv-tudás
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office)
• Műszaki rajzolvasás – alapfeltétel
• Rugalmas, terhelhető, felelősségteljes személyiség
• Minőség-ellenőrzésben szerzett tapasztalat előnyt jelent

Amit kínálunk:
• Cafeteria
• Évi kétszeri bónusz
• Helyi és távolsági bérlettámogatás
• Vállalati rendezvények, tréningek
• Törzsgárdajutalom
• Hosszú távú munkalehetőség, stabil háttér
• Fiatalos munkakörnyezet
• Szakmai fejlődési lehetőség

*  *  *
PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Szakmai önéletrajzával kérjük az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén jelentkezzen:

Kapcsolattartó személy: Zsély-Egyed Andrea
E-mail: zsely-egyed@mase.mitsuba-gr.com
Postai cím: 3104 Salgótarján, Patak út 3–4.

Karbantartó
Főbb feladatok:
• automatizált és hagyományos gyártóberendezések 
karbantartása,
• a berendezések karbantartása és a folytonos rendelke-
zésre állás biztosítása,
• önálló hibakeresés és hibaelhárítás,
• segítségnyújtás berendezések üzembe helyezésénél,
• termeléstámogatás,
• együttműködés a karbantartó munkatársakkal.

Elvárások:
• gépésztechnikus, elektronikai technikus, műszerész vagy 
villanyszerelő végzettség,
• gépészeti alapismeret, elektronikai alapismeretek,
• automatizálási alapismeretet előny,
• MS Office ismeret előny,
• megbízhatóság,
• precizitás,
• több műszakban való munkavégzés vállalása.

Juttatások:
• hosszú távú munkalehetőség, stabil vállalati háttér,
• évi kétszeri bónusz,
• törzsgárdajutalom,
• cafeteria,
• helyi és távolsági bérlettámogatás, céges buszjárat,
• vállalati rendezvények, tréningek.

*  *  *
Részletes szakmai önéletrajz csatolását

kérjük a pályázatokhoz!
Kapcsolattartó személy: Varga Anikó, +36-32/521-420

varga-aniko@mase.mitsuba-gr.com
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NŐGYÓGYÁSZAT,
GYERMEKNŐGYÓGYÁSZAT

ÉS KLIMAX 
magánrendelésem változatlan

SALGÓTARJÁN,
Március 15. út 24.
Hétfőn és csütörtökön 

16.00–19.00 óráig.
Bejelentkezés:

06-70/206-3717,
32/420-111.
RákszűRést, 

méhszájfagyasztást is 
végzek!

Dr. Al Ghaoui Nadim
főorvos

Tel.: 06-30/958-4303.

Azonnali kezdéssel várjuk hölgyek és urak
jelentkezését betanított munkakörbe gyártó

vállalathoz több műszakos munkarendbe,
min. 8 általános iskolai végzettséggel.

Ez idáig az Ön lakhelyéről nem volt biztosított 
a bejutása? MOST ITT A LEHETŐSÉG!

Acsa, Bánk, Becske, Bercel, Berkenye, Borsosberény, Csécse, Csesztve, Dejtár, 
Diósjenő, Dorogháza, Drégelypalánk, Endrefalva, Érsekvadkert, Etes, Galgaguta, 
Galgagyörk, Ipolyszög, Ipolyvece, Karancsalja, Karancskeszi, Karancslapujtő, 
Karancsság, Kishartyán, Kisterenye, Ludányhalászi, Magyarnándor, Mohora, 
Nagybátony, Nagyoroszi, Nemti, Nógrád, Nógrádkövesd, Pásztó, Patak, Piliny, 
Püspökhatvan, Rétság, Romhány, Salgóbánya, Salgótarján, Somoskőújfalu, 
Szanda, Szécsényfelfalu, Tar, Terény, Zagyvaróna.

    EXTRA
+50.000 Ft
  belépési bónusz!
+ jelenléti bónusz
     havonta: 15.000 Ft
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? Összeszerelő 

operátori
pozíció

AMIT NYÚJTUNK:
• Emelt alap órabér
• Műszakpótlékok
• cafetéria

•  Határozatlan idejű 
munkaszerződés

•  egyéb ösztönző 
program, bónuszok

• meleg étkezés
• munkaruha biztosítása
•  bejárás biztosított: ingyenes 

céges buszjáratokkal
Jelentkezését várjuk: operatorok15@gmail.com

Telefon: 06-70/341-4477

Auto-Trade ’91 Kft.
Hivatalos Škoda Márkakereskedés és Szerviz
Cím: Salgótarján, Szérűskert út 120.
Telefon: 32/512-243
E-mail: skodaert@autotrade91kft.hu
Web: www.autotrade91kft.hu

Most akár azonnal készletről, 
több mint

1.000.000 Ft kedvezménnyel!

KALODÁS ÉS MÉTERES TŰZIFA AKCIÓ! LÉPJEN 
VELÜNK 

AKCIÓBA! 

Nógrád megyei tüzelő utalvány elfogadó hely. 

2017-ben is folytatódik

SVÉDASZTALOS
korlátlan ételfogyasztás
a SOMOSI FOGADÓBAN!

Hétfőtől csütörtökig (90 perc) 12.00 órától 20.00 óráig 
1.390 Ft/fő + italfogyasztás

péntek, szombat (120 perc) 12.00 órától 22.00 óráig
vasárnap (120 perc) 12.00 órától 20.00 óráig

1.890 Ft/fő + italfogyasztás
2017. január 04. (szerda) napjától ÉTELKISZÁLLÍTÁS
Somoskőújfalu és Salgótarján területén díjmentesen!

Az előző nap vagy aznap reggel 9 óráig leadott rendelé-
seket tudjuk díjmentesen kiszállítani.

Menüsor megtekinthető: www.somosifogado.hu
FINOM, HÁZIAS ÍZEK, KEDVEZŐ ÁRAK...

3121 Somoskőújfalu, Somosi út 188.
Asztalfoglalás, rendelés, érdeklődés: +36-32/435-229

4 CSILLAGOS SZÁLLODA KERES:

CASTELLUM
HOTEL HOLLÓKŐ****

• szakképzett szakácsot 
• felszolgálót • konyhai kisegítőt
• és szobalányt teljes munkaidős 

munkavégzésre.

Azonnali munkába állás,
rehabilitációs ellátásban részesülők

jelentkezését is várjuk részmunkaidőben.

Fényképes szakmai önéletrajzot és motivációs
levelet az allas@hotelholloko.hu e-mail címre 

kérjük elküldeni.

JELENTKEZNI:

Már távoktatásban is!
Telefonos egyeztetéssel bármikor!

06-20/418-9286

A1-B vel A1 A2 A B
ÁKÓ – – – – 109,3%

VSM „E” – – – – 57,58%
VSM „F” – – – – 64,15%

KK 30.000 Ft 72.500 Ft 72.500 Ft 97.500 Ft 141.700 Ft

JOGSI
A BÉRES
Autósiskola Kft.-nél
2017. január 13.,
péntek 16 órától.

Iroda: 3100 St., Fő tér 1., I. e. 1/A.

www.beresautosiskola.hu
Ügyfélf.: h., 8–14-ig, cs., 9–11-ig.

A1,  A2 , A,  B  kategóriában

Nógrád Megyei Szuperinfó Szerkesztőség
Salgótarján, Fő tér 1.  

Tel.: 32/410-516, 417-244.


