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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

Villanyszerelő
OKJ 34 522 04,  E-000397/2014/A009

Kazánkezelő
(2-12 t/h között) OKJ 32 522 02, 

E-000397/2014/A019

Fakitermelő
OKJ 31 623 01,  E-000397/2014/A030

Targoncavezető
OKJ 32 582 02,  E-000397/2014/A012

Földmunkagép-kezelő
OKJ 32 582 02,  E-000397/2014/A016

Emelőgép-kezelő
(kivéve targonca) OKJ 32 582 02,  

E-000397/2014/A012

A Fekete Felnőttképzési Kft.
az alábbi tanfolyamokat indítja:

Érdeklődni lehet: Fekete Zoltán 
Tel.: 06-20/913-4362

E-mail: felnottkepzes@starjan.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.: 06-70/604-1265, 06-70/341-4477

Szakmunkásokat keresünk 
az alábbi pozíciók betöltésére:

KORREKT 
BÉREZÉS!

Bejárás 
biztosított!

Rendel: Dr. Kovács László
urológus főorvos

Rendelési idő:
2017. febr. 4., szombat,

febr. 18., szombat.
Bejelentkezni:

06-30/922-6363

UROLÓGIAI
magánrendelés
a Borostyán Patikában.

Jegyek a művelődési központban (Rákóczi fejedelem útja 50.) 
kedvezményes elővételi áron már kaphatók!

Vármegyeháza, Balassagyarmat, Köztársaság tér 6.
2017. február 21., kedd, 19 óra

– ZENÉS VÍGJÁTÉK KÉT RÉSZBEN –

Főszereplők: Beleznay Endre, Straub Dezső, Benkóczi Gyula,
Oszter Alexandra, Fogarassy Bernadett, Fogarassy András

www.pestimuveszszinhaz.hu • facebook.com/pestimuveszszinhaz

VASZARY GÁBOR – FÉNYES SZABOLCS – SZENES IVÁN

AZ ÖRDÖG NEM ALSZIK

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!

* Részletekért érdeklődjön. Az ajánlat visszavonáig!

Januári
megrendelés esetén
akár 40% kedvezmény!*
Garantáltan a legalacsonyabb árak!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

TOJÓTYÚK-ELADÁS!
Mátraterenye 088/47 hrsz. lévő
telepünkön 2017. január 31-től

tojótyúk-eladást hirdetünk!
Ára: 300 Ft/db.

Előrendelés: 06-20/426-4758 vagy 
06-20/428-2531 számon lehetséges.

Az akció a készlet erejéig érvényes!

3100 Salgótarján, Dózsa György út 1. (Az Acélgyári út mellett lévő volt STÉSZ-épületben)

DOLINKA BÚTOR

Ny.: h.–p. 9.00–17.00, szo. 9.00–13.00 • T.: 32/421-949, 30/686-9041

Ha nem hiszi, járjon utána! www.dolinkabutor.hu

Bútorvásár még decemberi árakon!

69.900 Ft

59.900 Ft

37.900 Ft
Dóri konyha

Alfa fr.-ágy

Alfa heverő• 2 m-es blokk
• mosogatóval
• munkalappal

• rugós
• ágyneműtartós

• 160x200 cm-es
• rugós
• ágyneműtartós

AUTÓSZERELŐT és
ALKATRÉSZ-ÉRTÉKESÍTŐT

keresünk
salgótarjáni márkaszervizbe.
Önéletrajzot a következő 

e-mail címre kérjük:
autotrade91@gmail.com

Gazdasági
vezetőt

keresek,
salgótarjáni irodába!

Előnyt jelent:
többéves tapasztalat.

Tel.: 06-30/970-8933

SALGÓ VAGYON Kft.

A pályázati ajánlatokhoz nyomtatványt a Salgó Vagyon Kft. 
ügyfélszolgálatán (Salgótarján, Munkásotthon tér 1.) 
2017. január 28. napjától kérhető, illetve letölthető a 

www.svagyon.hu internetes oldalról.
Érdeklődni a 32/521-350 telefonszámon Hudák Ferencnél.

A pályázati ajánlatok leadási határideje: 
2017. február 3. (péntek), 12.00 óra.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében 
és megbízásából

a SALGÓ VAGYON Kft. (3104 Salgótarján, Park út 12.)

bérbeadásra kínálja fel 
az alábbi helyiségeket

Helyiség címe Hrsz. Terület 
(m2)

Induló 
bérleti díj 
(Ft/hó)

* Energetikai 
minőség 

szerinti bes.

Rákóczi út 6. 2. 3699/A/109 14 38.960 E

Gorkij kr t. 64. fsz. 1. 6699/A/108 66 85.471 E

Gorkij kr t. 66. fsz. 1. 6698/A/58 57 63.900 D

Március 15. út 14. 1. 3759/A/2 47 156.279 C

Fáy A. kr t. 37. fsz 3. 2070/A/1 309 199.252

*Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
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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 áron alul eladó. 06-20/930-8907.
Városközponthoz közeli, frekventált helyen, 
dupla komfortos,  teljesen felújított családi ház el-
adó! Kisebb csere szóba jöhet. 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.

Szécsény központjában (volt dohány-
bolt), 19 m2-es és 23 m2-es üzlet kiadó! 
Érd.: 06-20/317-1899, 06-20/421-6952.

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.

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.
Eladó 2 szobás, gázos lakás a Salgó úton. 
Ár megegyezés szerint. 06-20/545-6860.
Pilinyben családi ház eladó. Téglaépítésű, 
összkomfortos, konvektoros, gázfűtéses. A 
házban előszoba, 2 szoba, konyha, fürdő-
szoba, WC, spájz + pince van. 700 m2 kerttel. 
06-20/920-8949.
Beszterce-lakótelepen, 1 + 2 félszobás 
lakás eladó. Irányár: 3,8 M Ft. Egyéni hőmeny-
nyiségmérővel, hőfokszabályzóval ellátva. 
06-20/252-9733, 06-32/430-401.
Eladó Salgótarjánban, a Bajcsy-Zs. úton, 
1 szobás, I. emeleti, téglaépítésű lakás, 40 
m2-es, új nyílászárókkal, tulajdonostól. 3,3 
M Ft irányáron. 06-20/225-8960.
Kiadó másfél szobás, igényesen berendezett, 
távfűtéses lakás Salgótarján központjában, 
hosszú távra, 1 fő részére, cégeknek is. 
06-70/947-7123.
Mátraszelén, Salgótarjántól 14 km-re, 3 
szobás családi ház eladó vagy kiadó. Tel.: 
06-32/340-273, 06-30/511-7857.
Eladó ingatlanokat keresünk meglévő ügy-
félkörünk részére. 06-30/615-3456.
Etesen, 80 m2-es, 10 éve épült családi ház 950 
m2-es telken, garázzsal, melléképületekkel 
eladó. 06-30/570-7969.
Kemerovó-lakótelepen, 2 szobás, 49 m2-
es, tehermentes, felújított lakás azonnali 
költözéssel eladó. 06-20/976-4576.
Somoskőújfalu központjában, 120 m2-es, 
központi fűtéses, felújításra szoruló családi 
ház családi okok miatt eladó. Irányár: 4,5 
M Ft. Belvárosi lakáscsere is érdekel. Tel.: 
06-20/571-2185.
Szécsényi kőkapuban víkendtelket, területet 
vásárolnék. Főleg elhanyagolt érdekel! Tel.: 
06-30/216-3716.
Etes központjában, beköltözhető, 2 szintes, 
4 szobás családi ház eladó. 06-30/593-4720.

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.

Salgótarjáni piacon lévő

Berendezéssel vagy anélkül.
Pályázat igényelhető!
06-20/555-4056

kávézó-büfé 29 m2-es
üzlethelyiség eladó!

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

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.
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, újszerű 160 l-es sima hűtő, 2 és 3 fiókos 
fagyasztószekrény, Szarvasi kávéfőző, 
Zanussi porszívó 6 E Ft, LG 5.1 házimozi-
rendszer, tévéállvány, német típusú bárpult, 
újszerű sarokülő (ágyazhatós), 220 V-os gyári 
hegesztőtrafó, 220 V-os ipari kukoricadaráló, 
szőlőprés és daráló, 10–10 E Ft, fa teknők, 
katlan, katlanház, hurkatöltő, 32-es húsdará-
ló, 5–10–15–25–50 l-es üvegballonok, fonott 
demizsonok (5–10–15 l), újszerű, hordozható 
cserépkályha, Servant kályha, fa tüzelésű 
bojler, rotációs kapa utánfutóval+tartozé-
kaival, gumikerekes kézikocsi, Simson Star 
motorkerékpár. 06-30/501-1666.
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, asztalosipari sza-
lag- és korongcsiszológép, Lőrincz L. László és 
Danielle Steel könyvek, újszerű minigrill, mikró 6 
E Ft, szőnyegek, vászonzsákos porszívó 6 E Ft, 
bontott aluradiátor 10 db 60 E Ft, törölközőszá-
rító, keretes kézifűrész 600 Ft, salgótarjáni- és 
füleki kályha 8 E és 10 E Ft, gázrezsó, régi FÉG 
Siesta 3.500 Ft, 12-es talpas húsdaráló 5 E Ft, 
fogasléces hurkatöltő, demizsonok, káposztás 
cseréphordó. 06-20/237-5320, Salgótarján.

A SALGGLAS ZRt. (3104 Salgótarján, Budapesti út 29.)
a megnövekedett rendelésállomány és feladatok megfelelő

teljesítése érdekében a következő pozícióba keres munkatársat: 

MŰVEZETŐ munkakörbe

Jelentkezés módja • Szakmai önéletrajz benyújtásával a
bakos.gaborne@salgglas.hu e-mail címen

Munkakör részletezése, feladatok
•  megszervezi a beosztott dolgozók munkáját és biztosítja a termelési 

program megfelelő minőségben és határidőre történő végrehajtását
•  átadja, illetve átveszi a műszakot a váltó művezetőktől, műszaknaplót 

vezet és betartatja a munkarendet
• gondoskodik a gyártóberendezések gazdaságos kapacitás kihasználásáról
• részt vesz a termelési és a minőségügyi megbeszéléseken
•  biztosítja a vállalat munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi 

előírásainak betartását, valamint az előírt munkavédelmi eszközök, 
egyéni védőfelszerelések használatát

•  biztosítja a minőségi munkavégzést, a selejt minimalizálását 
és a munkavégzés dokumentációját, az ellenőrzési és termékkísérő 
dokumentumok megfelelő kitöltését

Elvárások
• Minimum technikusi végzettség műszaki területen
• Számítógép felhasználói szintű ismerete
• Magas terhelhetőség
• Magabiztos fellépés
• Kiváló kommunikációs, problémamegoldó képesség

Munkakör részletezése, feladatok
•  Karbantartók (géplakatosok, szerszámkészítők) 

munkájának megszervezése, irányítása
•  Karbantartások előkészítése, megszervezése és irányítása, 

adminisztrálási feladatok elvégzése
• Karbantartási tervek készítése és fejlesztése
• Szükséges alkatrészek megrendelése, készletezésbe történő besegítés
• Fejlesztési feladatokban történő részvétel
• Géptelepítések vagy gépáttelepítések előkészítése és irányítása
•  Szervizek esetén gépgyártók szervizmérnökeivel való részvétel 

a szerviz ideje alatt
• Szükség esetén kapcsolattartás gépgyártókkal (angol nyelven)

Elvárások
• Legalább középfokú gépész műszaki végzettség
• 10 év hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• Gépészeti rajzok ismerete
• Kommunikációképes angol nyelvtudás
• Számítógép felhasználói szintű ismerete (Word, Excel stb….)
• Minőségügyi szabványok, tanúsítási rendszerek ismerete 
• Magas terhelhetőség
• Magabiztos fellépés
• Kiváló kommunikációs, problémamegoldó képesség

KARBANTARTÓ MŰVEZETŐ munkakörbe

www.infonograd.hu

E-mail: info@infonograd.hu

           • Hírek
     • Blogok
  • Fotógaléria
• Olvasósarok
• Programajánló
 • Menetrendek
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RING ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
Salgótarján, Arany J. út 2/A.

REDŐNYCENTRUM
Tel: 06-32/430-609

06-30/925-6692
www.ringarnyek.hu
ringarnyekolastechnika@gmail.com

Redőnyök, árnyékolók, 
harmonikaajtók

gyártása, szerelése.
Készáru- és alkatrész- 

forgalmazás!

Távoktatás folyamatosan!

Salgótarján,
ALBA ÜZLETHÁZ, II. e.

Fin
ysz

.: 0
01

66
-20

13

• 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. febr. 10-én, 16 órakor!

Tantermi tanfolyam változatlan feltételekkel!

Néra-2007 Kft.

Redőnyök, párkányok, 
harmonikaajtók, rovarhálók.

Németh Zsolt 
06-20/333-9605

Ingyenes felmérés

Fa és
műanyag

nyílászárók

Ajtók, ablakok,
meglévő tokba történő 
beépítése kőművesmunkát 
helyettesítő takarással.

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.

UNGARN Kft.

Munkavállalókat keres…
Cégünk az autóipar, ill. haszongépjármű-ipar prémium szegmensébe

végez beszállítói tevékenységet

Minőségbiztosítási területre

Legyen Ön is a                         munkatársa!
Jelentkezés személyesen, előre egyeztetett időpontban: 08.00–12.00 óráig, 

2699 Szügy, Gyarmati út 1. vagy: ggordos@parat.eu • 35/505-640

Szakmai elvárások:
 • Szakirányú felsőfokú végzettség előny

 • Többéves tapasztalat a minőségbiztosítás területén
 • Jó kommunikációs készség, valamint önálló és felelősségtudatos munkavégzés
 • Német vagy német–angol nyelvtudás – MS Office ismeretek

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Salgótarjánban
február 11-én.

Kalodás tûzifa akció!
Házhoz szállítva 3 kaloda 
esetén fuvarmentes!
Akác, tölgy, bükk 
kb. 10 hónapos kitermelés! 
Konyhakészen!   Tel.: 30/514-4340 

– A képek illusztrációk. Az árak a készlet erejéig érvényesek –

Salgótarján, Réginyomda üzlethelyiségben

199 Ft/kg

Narancs

ZÖLDSÉGES-
GYÜMÖLCSÖS

Golden, GálaAlma

199 Ft/kg

Répa

Gyökér

199 Ft/kg

699 Ft/kg

Burgonya zsákos

1550 Ft/zs.
155 Ft/kg

Kivi

Savanyú káposzta

299 Ft/kosár

219 Ft/cs.

RENNISS Autó Kft.
3100 Salgótarján, Rákóczi út 176.
Tel.: 06-32/520-520



4 2017. január 26.Hirdetésfelvétel: Nagybátony, Háztartási és Papíráru Bolt, Ózdi út 41.
FRISS Reklámstúdió Salgótarján, Március 15. út 10. (Pécskő Áruház mögött) 12.00–14.00

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.
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.

Kukoricavetőmagok: Dekalb, Pioneer, 
Syngenta. Januárban akciósan rendel-
hetők házhoz szállítással. 06-20/980-4449, 
www.kukoricavetomag.hu

Gyűjtő keres régi pénzt, képeslapot, kitün-
tetést. Bármi érdekelhet. 06-20/253-4646.

Mindenféle hagyatékot felvásárolok. Dunnát, 
párnát, régi tollat, kázsmér kendőt, régi bútort, 
porcelánt stb. 06-70/418-3143.
Ezüst, platina, palládium, paszta, nitrát, 
forrasztópálca, amalgám, érintkezőpogácsa 
felvásárlása minden formában, ezek ötvöze-
teit. 06-20/923-4251.

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.
Jawa, Simson, MZ, Pannonia, Komar és 
korabeli motorokat, alkatrészeket vásárolok! 
06-20/445-7035.

Fiat Stilo 1.9 multijet, 2006-os évjáratú, 
280.000 km-rel (új kuplungszerkezettel) 
eladó, totálkárosan. Tel.: 06-30/414-8486.

Fiat Ducato minibusz, 14 fős, 1994-es, jó 
állapotban eladó. Csere érdekel 6 fős, platós 
teherautóra. 06-30/617-1580.

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 E Ft/m3. Tőke 24 E Ft/m3, aprítva: 25 
E Ft/m3. 06-20/236-4178, 06-30/967-9715.
Duguláselhárítás falbontás nélkül, 0–24-ig 
zsírtalanítás, csatornatisztítás géppel, hétvé-
gén is, garanciával. 06-70/233-0673.
Lignitakció! Kockadarabos, rostált! Bruttó 
11,89 Ft/kg (1.189 Ft/q)! 06-30/403-6754.
Tűzifa eladó! Bükk, cser, tölgy erdei m3 
22 E Ft. Házhoz szállítás megoldható. Tel.: 
06-20/977-6618.
Veszélyes fa kivágása, teljes eltakarítás, 
bozótírtás. U.i.: duguláselhárítást, bármilyen 
munkát vállalok. Hívjon bizalommal! Az árban 
megegyezünk. 06-20/385-8123.
Érsebészeti rendelés: Dr. Gyurkó György, 
Somoskőújfalu, Kodály Z. köz 5/A. Kedd: 
8.00–10.00 és 16.00–18.00-ig. Telefon: 
06-20/207-7555.
Leinformálható hölgy heti 2 alkalommal 
takarítást vállal. 06-32/742-115.
Takarítást, gyerekfelügyeletet vállalok. Tel.: 
06-30/720-0180.

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
OKJ bizonyítvánnyal rendelkező magaseme-
lésű targoncásokat keresünk vidéki munka-
végzésre. Előleg, szállás, utazás biztosítva. 
06-70/610-3986.

Hegesztőket és lakatosokat keresek folya-
matos munkára. 06-30/509-1519.
Bátonyterenyére keresünk vagyonőröket 
kamerás munkára. Érvényes vagyonőri 
igazolvány és tanúsítvány szükséges. Tel.: 
06-30/337-8331.

Bátonyterenyei Ipari Parkba 
megbízható

Jelentkezni az apostol@alukov.hu
címen lehet

ÖSSZESZERELŐT,
valamint AutoCAD ismerettel 

rendelkező
GRAFIKUST keresünk.

Mosonudvarra szakács és felszolgáló 
munkakörbe munkatársakat keresünk. 
Szállást biztosítunk! Tel.: 06-20/312-1792, 
06-20/622-6200.

Cégünk keres balassagyarmati mun-
kahelyre gépbeállító technikusokat és 
karbantartókat azonnali kezdéssel. Fel-
adatok: termelő berendezések/megmun-
káló gépek folyamatos működésének 
fenntartása, szerszámcserék, korrekciók, 
termékváltásnál az átállások kivitelezése. 
Elvárások: mechanikus vagy elektromos 
karbantartási ismeretek, többéves szakmai 
tapasztalat, jó problémamegoldó képes-
ség. Amit kínálunk: korrekt bérezés, utazás 
támogatása, munkaruha biztosítása. 
Jelentkezni lehet: 06-70/604-1265 vagy a 
06-70/341-4477 telefonszámon vagy szak-
munka2017@gmail.com e-mail címen.

APM Personal GmbH keres Németországba 
festésben, hőszigetelésben, korrózióvéde-
lemben jártas munkatársakat német beje-
lentéssel. zoltan.timar@apm-personal.com
Győri gépipari cég munkavállalókat keres 
egyedi alkatrészek gyártására CNC-eszter-
gályos, marós és köszörűs tapasztalattal. 
Hosszú távú, megbízható munkalehetőség, 
cafeteria, bónusz és szállástámogatással. 
Érdeklődni munkanapokon: 06-96/511-003, 
06-30/266-4549 (ingyen hívható).
Nemzetközi tapasztalattal rendelkező sofőrt 
keresek 3,5 tonnás furgonra, hosszú távú 
munkára. B kategóriás jogosítvány is elég. 
Fizetés megegyezés szerint. 06-30/277-7049.

Autószerelők figyelem! Salgótarjá-
ni telephelyünkre keresünk azonnali 
kezdéssel autó és autóbusz javítására, 
karbantartására kollégákat. Elvárások: 
többéves szakmai tapasztalat (nagy gya-
korlat), jó problémamegoldó képesség, 
megbízhatóság, önállóság. Amit kínálunk: 
kiemelten magas keresleti lehetőség. 
Jelentkezni lehet: 06-70/604-1265-ös 
telefonszámon vagy szakmunka2017@
gmail.com e-mail címen.Részletes moziműsor, jegyrendelés: www.salgoapollo.hu

Legújabb premierfilmekkel, Dolby 3D rendszerrel!
február 2–február 8. (cs.–sz.)

facebook.com/apollosalgotarjan

S A L G Ó T A R J Á N

Nyitás az első film kezdete előtt egy órával
Törzskártya igényelhető

A diákkedvezményes jegyhez diákigazolvány felmutatása szükséges

APOLLÓ MOZIÜNNEP! Jegyár 950 Ft!

MOZIÜNNEP! Február 2–8.
Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda

2D 3D 2D 3D 2D 3D 2D 3D 2D 3D 2D 3D 2D 3D
Egy kutya négy élete 
sz., mb., am., családi film (12) 15.30 – – – 13.30 – 10.15 – 16.00 – – – 16.00 –

Legendás állatok és megfigyelésük 
sz., mb., ang.-am., fantasy (12) – 15.45 – – – 18.15 – – – 16.00 – 19.30 – –

Miért pont Ő? 
sz., mb., am. komédia, 111 p. (16) 17.45 – – – 18.00 – – – – – 18.00 – – –

A nagy fal 
sz., mb., am.-kínai akcióthriller, 104 p. (12) – 18.15 – – – 16.15 – – – 18.30 – – – 15.30
A fegyvertelen katona 
sz., mb., am.-ausztrál dráma, 131 p. (18) 20.00 – – – – – 18.00 – – – – – – –

A Kaptár – Az utolsó fejezet 
sz., mb., ném.-ausztrál-kanadai-fr. , akció horror 106 p. (16) – 20.15 – – – 21.00 – – – 20.15 – – – –

Énekelj! 
sz., mb., am. animációs filmvígjáték, 108 p. (6) – – 14.15 14.00 11.45 10.30 12.30 13.45 – – – – – –

Assassin’s Creed 
sz., mb., am.-ang.-fr. akciófilm, 108 p. (16) – – – 16.00 – – – 18.15 – – – 15.30 – –

Az éjszaka törvénye 
sz., mb., am. krimi, 128 p. (16) – – 16.00 – – – 20.30 – – – 20.15 – – –

Zsivány egyes – Egy Star Wars történet 
sz., mb., am. sci-fi (12) – – – 18.00 – – – 15.45 – – – – – 17.15
Nyomás utána! 
sz., mb., olasz-am., akció-vígjáték (12) – – 18.15 – – – 16.00 – – – 16.00 – – –

Kaliforniai álom 
sz., mb., am., romantikus film, 126 p. (12) – – 20.15 – 15.45 – – – 20.00 – – – – –

xXx: Újra akcióban 
sz., mb., am., akciófilm, 105 p. (16) – – – 20.30 – – – 20.15 – – – 17.30 – –

Vigyázz, kész, szörf 2. 
sz., mb., am., családi animációs film (6) – – – – 10.00 – 14.15 – – – – – – –

Vaiana 
sz., mb., am., családi animációs film (6) – – – – – 12.30 – 10.00 – – – – – –

Balerina 
sz., mb., fr.-kanadai, családi animációs film, 89 p. (6) – – – – – 14.30 – 12.00 – – – – – –

Az utolsó emberig 
sz., mb., francia, akció thriller, 88 p. (16) – – – – 20.15 – – – 18.15 – – – 18.15 –

Premier előtti vetítés!!! A sötét ötven árnyalata sz., mb., amerikai, romantikus dráma (18)
Febr. 8., szerda: 1. T. 2D 20.00 • 2. T. 2D 20.15

Teljes áron!
1.290 Ft. Kedvezm. 1.090 Ft

ÁLLÁSHIRDETÉS
Cégünk a Magyar Telekom Nyrt.

hivatalos partnere felvételt hirdet
ÉRTÉKESÍTŐ

pozíció betöltésére salgótarjáni üzletébe

Amennyiben a fenti lehetőség felkeltette 
érdeklődését, kérjük önéletrajzát és 

motivációs levelét továbbítsa a következő 
e-mail címre: hsimatrast@gmail.com

Feladatok: • a Magyar Telekom 
magas értékű termékeinek 

és szolgáltatásainak értékesítése 
• minőségi ügyfélélmény biztosítása 

• célszámok teljesítése 
• panaszok, reklamációk kezelése
Elvárások: • legalább középfokú 

végzettség • sikerorientált 
szemlélet, együttműködő, pozitív 

személyiség • magabiztos, 
lelkes fellépés 

• kiváló kommunikációs készség
Előny: • korábbi sikeres 
értékesítési tapasztalat

Balassagyarmat,
Rákóczi út 61.

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

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

hirdetés felvétel

(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.
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Auto-Trade ’91 Kft.
Hivatalos Skoda Márkakereskedés és Szerviz

Cím: 3100 Salgótarján, Szérűskert út 120.
Telefon: 32/512-243

E-mail: skodaert@autotrade91 kft.huWeb: www.autotrade91kft.hu

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, szakmai 
önéletrajzát juttassa el a következő címre:

e-mail: lilla.pinter@rail.bombardier.com
Bombardier Transportation Hungary Kft.
3143 Mátranovák, Szabadság út 51.

A cég Mátranovákon lévő telephelyére a következő 
munkakörbe keres munkatársakat több műszakos 

munkarendben való munkavégzésre:

AWI-CO2 hegesztő
Feladat: 

•  Acélszerkezetek – vasúti forgóvázkeretek – 
hegesztése az előírásoknak megfelelő 
minőségben, időben és darabszámban

•  Több soros hegesztési varratok készítése 
hegesztéstechnológiai utasítás alapján

Elvárások:
•  AWI/CO2 (141/135) eljárásokban, vastag anya-

gok hegesztésében szerzett szakmai tapasztalat
• Érvényes hegesztői minősítés előny
•  Érvényes tűzvédelmi szakvizsga, 

emelőgép-kezelői végzettség előnyt jelent
Amit kínálunk: 

• Versenyképes jövedelem
• Béren kívüli juttatások
• Ösztönző rendszer 
• Ingyenes céges buszjárat / Útiköltség-térítés
• Munkásszálló
•  Kulturált munkakörülmények, 

jól felszerelt gyártócsarnok

A Bombardier Transportation Hungary Kft. 
a világ legnagyobb, vasúti szerelvények gyártásával 

foglalkozó multinacionális vállalata.

06-30/985-1869,
06-32/410-643

Jelentkezni lehet:
Salgótarján, Rákóczi út 30. 12.30–15.30-ig.

Salgótarján, Rákóczi út 30.

B, C, CE
tanfolyamot indít 

jan. 31-én, k.,15.30 órakor,
febr. 7-én, k., 15.30 órakor.

GKI. tanfolyamot szervez.

Autósiskola

Számítógépes felkészülés, 
tananyag-biztosítás,

részletfizetési lehetőség.

Már távoktatásban is!

www.stati.hu

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

www.sun-city.hu

CSŐCSERE!
Új Sexy Cacao csövekkel várjuk 
vendégeinket!

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

Magyar
Vöröskereszt

Nógrád Megyei Szervezete

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

01. 31., kedd 14.30–18-ig 
Buják, Általános Iskola

02. 01., szerda 10–12-ig 
Salgótarján, Rendőrség

02. 01., szerda 14–17-ig 
Salgótarján, Csillagpont

VÉRADÓNAPOK

Salgótarján, Május 1. út 70.
Tel.: 32/316-460, 20/446-8882
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BALASSAGYARMAT
Madách Imre Filmszínház
35/315-405  
Jan 26–febr. 1., naponta 15.45, 
20.00, p.–szo. 22.00 is: A Kaptár: 
Utolsó fejezet 3D; naponta 17.45, 
20.00, p.–szo. 22.00 is: Széttörve; 
naponta 18.00: Utazók – 3D; na-
ponta 14.15, szo.–v. 10.00, 12.00 
is: Balerina 3D; naponta 16.00: 
Tripla xXx: Újra akcióban – 3D .

 Jegyelővétel! Alvin és a Móku-
sok koncert febr. 18-án.
Madách Imre Városi Könyvtár 
Febr. 25-ig: Tornyos Márton Hor-
váth Endre-díjas képzőművész 
kiállítása. 
Mikszáth Kálmán Művelődési 
Központ 
Jan. 28., 19.00: Maszkura és a 
Tücsökraj koncert. 
Jan. 31., 18.00: Csath Magdolna 
közgazdász előadása – A magyar 
gazdaság helyzete és hosszabb 
távú kilátásai. 
Szerbtemplom
Febr. 3., 17.00: Balla Barbara 
képzőművész Tükreim, tükreim c. 
kiállítása. Megnyitja CSACH Gábor 
művészettörténész, közreműkö-
dik Fábián Zita fuvolán és Halaj 
Zsófia. 
MNM Palóc Múzeuma
Jan. 28., 16.00: Újévköszöntő 
koncert – fellépnek: Vissi D’ Arte 
művészeti együttes, Erkel Ferenc 
Vegyeskar, Santa Catarina Kórus, 
Balassagyarmati Evangélikus 
Gyülekezet Kórusa.  
Jan. 30., 17.00: Dr. Margócsy 
István: Miként vélekedett Madách 
Imre a nőkről? – Múzeumi Hétfők. 

Civitas Fortissima Balassagyar-
mat január 29., 8.15 Városi te-
mető: Megemlékezés az 1919-es 
hősök sírjánál; 9.00 Vasútállomás: 
Koszorúzás; Civitas Fortissima 
tér 9.45: Ünnepi műsor – közremű-
ködnek a Gyarmati Színkör tagjai; 
a Városi Egyesített Kórus; a 16-os 
Honvéd Katonai Hagyományőrző 
Csoport; Mikszáth Kálmán Műve-
lődési Központ 11.00 Díszpolgári 
cím és Pro Urbe díjak átadása. 

SALGÓTARJÁN
Apolló Mozi – Erzsébet tér 4.  
06-32/786-813
Jan. 26–febr. 1., 1. terem, 3D cs., 
h., k., sze. 14.15, p., szo., v. 14.30, 
szo., v. 12.30; 2. terem, 2D szo., 
v. 12.30: Balerina; 2. terem, 2D 
cs., h., sze. 15.30, p., k. 17.45, 
szo. 15.45, v. 18.00: Széttörve; 1. 
terem, 3D cs., k., 18.00, p. 20.30, 
szo., v. 18.15, h., sze. 20.00: xXx: 
Újra akcióban; 2. terem, 2D csü-
törtöktől szerdáig 14.15: Életem 
cukkiniként; 1. terem, 3D cs., h., 
k., sze. 16.00, p., szo., v. 16.15, cs., 
k. 20.15, p. 18.15, szo., v. 20.30: A 
Kaptár – Utolsó fejezet; 2. t., 2D 
cs. 17.45, 20.00, p. 15.30, 20.00, 
szo. 18.00, 20.15, v. 15.45, 20.15, 
h. 17.45, 20.00, k. 15.30, 20.00, 
sze. 17.45, 20.00: Az éjszaka 
törvénye.
Apollo Dance Hall  
Jan. 28., 22.00: Apollo Retro – 
Persik Szabi, Liesz.
JAMKK 32/310-503
Febr. 6–7–8., 19.00: Zenthe Ferenc 
Színház: A kör négyszögesítése. 
Rendező: Tarnóczi Jakab e. h. 
(Székfoglaló-, Premier Bérlet).
Időszaki kiállítások: StArt 20:10 
Alkotói Közösség Tárlata; Ko-
vács Bodor Sándor fotókiállítása; 
Ceredi Művészeti Alkotótábor 
kiállítása. 
Salgótarján Várossá nyilvání-
tásának 95. évfordulója és a 
Magyar Kultúra Napja Jan. 27., 
15.00: Koszorúzási ünnepség 
a Kohász Művelődési Központ-
nál. 16.00: Emlékezés virágainak 
elhelyezése a város első pol-
gármesterének szobránál (Dr. 
Förster Kálmán Emlékpark); 17.00 
Díszünnepség a József Attila Mű-
velődési Központban (meghívóval 
látogatható). 
Zenthe Szalon  
Febr. 1., 17.00: Felolvasó Színház 
– Norman Mailer: A fiú evangéliuma 
– monológfüzér. Előadja: Sándor 
Zoltán. A belépés ingyenes.
Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
Jan. 27., 10.00: Cirógató – Ba-
ba-mama Klub.

Időszaki kiállítás: Orbán György 
János kiállítása a Bóna Kovács 
Károly Galériában (február 3-ig).
A könyvtár nyitvatartása jan. 17. 
és febr. 28. között az alábbiak 
szerint módosul: k.–p. 9.00–17.00; 
szo. 9.00–13.00; h. szünnap, 
10.00–15.30 földszinti folyóiratol-
vasó látogatható.
Váczi Gyula AMI
Jan. 26., 18.00: Hangverseny a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából. 
Belépő: 800 Ft. 
Dornyay Béla Múzeum
Időszaki kiállítások: Életképek Sal-
gótarjánban 1950–1956. Emlékki-
állítás az 1956-os forradalom 60. 
évfordulójára (márc. 14-ig).  III. 
Országos Rajztriennálé (febr. 4-ig).
Városi Sportcsarnok  
Jan. 27., 15.00: Téli Teremlab-
darúgó Torna és Szlivka László 
Emléktorna mérkőzései. Jan. 28., 
10.00: Strandépítők KC–Szalézi 
Kazincbarcika, fiú OSB mérkőzés. 
Jan. 28., 13.00: Skorpió SE–Gyula, 
NB II-es női futsal bajnoki mérkő-
zés. Jan. 28., 15.30: SKSE–MAFC, 
NB I/B-s U20-as, majd felnőtt férfi 
kosárlabda bajnoki mérkőzés 
(18.00). Jan. 29., 9.00: Babják 
János Kézilabda Emléktorna. Jan. 
29., 15.40: Téli Teremlabdarúgó 
Torna döntő mérkőzései és díjki-
osztója. 
Jan. 29., 17.20: Dupák Gábor Em-
lékmérkőzés – Városháza–Zenthe 
Ferenc Színház, jótékonysági 
teremlabdarúgó-mérkőzés. 

PÁSZTÓ
Teleki László Városi Könyv-
tár és Művelődési Központ 
06-32/460-881
Jan. 27., 18.00: Női ErőForrás 
Aktiváló Tanfolyam – ingyenes 
bemutató. 

NÓGRÁDSÁP
T. SZ. Club 
Febr. 4., 22.00: Farsangi Ladies 
Night – Dj. V.

SZÉCSÉNY
Kubinyi Ferenc Múzeum 
Jan. 28., 18.00: A Vissi D’ Arte 
művészeti együttes Újévköszöntő 
koncertje.  

Rovatszerkesztő: Tárnai Anita

Programajánló

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

INGATLAN

Nagybátonyban, a Dózsa-telepen, 70 m2-es, 
2 szobás családi ház, kellemes környezetben 
eladó. 06-70/659-2875.
Salgótarjántól 6 km-re, nagyméretű, újonnan 
épült családi ház fizetési kedvezménnyel 
eladó. 06-20/919-3182.
Salgótarján, Baglyasalja 34 hrsz. alatt talál-
ható, 1153 m2-es zártkert kis házzal eladó. 
06-32/310-291, 06-20/936-8568.
Garázs bérbe adó az Arany János úton. 
06-30/343-6777.

Károlyi lakótelepen, amely 
Salgótarján egyik legszebb része.

Családi ház
800 m2 telekkel eladó!

Az ingatlan hitelre és CSOK-ra is 
megvásárolható!
Fiatalok részére 

és befektetés céljára is kiváló!

06-20/978-2935
Bátonyterenyén, az OTP fölött, 2 szobás, 
erkélyes, felújított lakás eladó. Irányár: 4,5 M 
Ft. 06-20/461-6898.

VEGYES

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

5 q-ig mérő tolósúlyos vasmázsa eladó. 
06-30/715-2489.
Kerámialapos tűzhely (beépíthető), tévék, 
hűtő, mosogatógépek, mosógép, szárítógép, 
franciaágykeret eladó. 06-20/336-0277.
Dunnát, párnát, liba- és kacsatollat vásárol-
nék. 06-70/556-4553.
Parajdi sópárna már 900 Ft-tól huzat nélkül. 
Megfázásra, arcüreggyulladásra. Tönköly 
párna levendulával. 06-20/424-1806.

JÁRMŰ

Suzuki V-Strom DL650 motor eladó. Tel.: 
06-30/343-6777.

SZOLGÁLTATÁS

Könyvelés! Teljes körű ügyintézéssel gazda-
sági társaságoknak és egyéni vállalkozóknak. 
06-20/565-0066.

ÁLLÁS

Gyakorlott autószerelőt keresünk. Opel 
Kenderesi, Salgótarján, Rákóczi út 135. 
06-32/441-255.
Irodai adminisztrátor feladatokra németül 
beszélő munkatársat keresünk salgótarjáni 
irodába. Elvárások: középfokú német nyelvtu-
dás, számítástechnikai ismeretek. Fényképes 
önéletrajzokat a hervabau@gmail.com e-mail 
címre várjuk.

ÁLLAT

Németjuhász kutyakölykök olcsón eladók. 
06-30/290-7916.

JANUÁR 26-én: VANDA 27-én: ANGELIKA 28-án: KÁROLY, KAROLA
29-én: ADÉL 30-án: MARTINA 31-én: MARCELLA FEBRUÁR 1-jén: IGNÁC

Nógrád Megyei Szuperinfó
Megjelenik Nógrád megye minden településén, 

minden csütörtökön 54.000 példányban
Kiadja: a Nógrád-Infó Bt.

Felelős vezető: Losonczi Tamás
Felelős szerkesztő: Szépné Szilágyi Judit
Szerkesztőség: 3100 Salgótarján, Fő tér 1.

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.

     engedménnye
l!Gyakorlattal rendelkező szerkezetlakato-

sokat és CO2-hegesztőket keresünk hosszú 
távra. 06-70/633-0463, szakmunka01@
gmail.com
CNC horizontos és karuszeles forgácsolókat 
keresünk hosszú távra, kiemelt bérezéssel. 
06-70/633-0463, szakmunka01@gmail.com
Gépi forgácsolókat, CNC-gépkezelőket, 
autószerelőket keresünk salgótarjáni munka-
helyre azonnali kezdéssel. 06-20/970-3461, 
munka1jg@gmail.com

Folyamatosan fejlődő cégcsoportunk keres 
munkavállalókat több munkakörbe

bátonyterenyei telephelyére.
• minőségellenőr • udvari munkás 

• fedett ívű hegesztő (121) 
• karbantartó géplakatos

Önéletrajzokat az info@matrasteel.hu
címre várjuk. Érd.: 06-30/826-3656

Salgótarjáni műszaki vizsgáló állomás-
ra keresünk műszaki vizsgabiztost vagy 
érettségivel és 5 év szakmai tapasztalattal 
rendelkező autószerelőt. Önéletrajzát, bér-
igényét megjelöléssel az eger.hr@autoklub.
hu e-mail címre várjuk.
Parkfenntartásra tavaszi kezdéssel 1 fő 
damilos fűnyírót, 4 fő férfi-női munkaerőt 
keresek. Lehet nyugdíjas vagy 50 év feletti. 
06-30/617-1580.

ÁLLAT

Húsjellegű hízók, házhoz szállítással 430 Ft/
kg eladók. 06-30/227-8855.

OKTATÁS

Dajka, gyógypedagógiai és pedagógiai 
asszisztens tanfolyam indul Salgótarjánban 
részletfizetéssel. Tel.: 06-30/637-4083, 
06-20/423-7877. Eng.-sz.: E-000452/2014.
Angol, német, olasz, latin, francia nyelvtaní-
tást vállalok minden szinten. 06-20/522-3582.

TÁRSKERESÉS

40-es, normális, őszinte férfi keresi azt a csi-
nos, életvidám hölgyet, aki kölcsönös, mély 
szimpátia esetén családi házamba költözne, 
ahol szeretetben, boldogságban élhetnénk 
együtt. 06-30/204-2102.
60 éves, egyedülálló férfi társat keres, jó 
anyagi körülményekkel! 06-30/682-6900.

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.
Pozitív változásokkal kezdenéd az új évet? 
Egészség, hivatás, munka, pénz, kapcso-
latok, önbizalom, túlsúly, függőség, egyéb 
problémák, stresszek, karmák gyakorlatias 
megoldásában kiút a Tanfolyam-Tréning-Te-
rápia, a Tanácsadó szolgáltatás, a Sorsfordító 
Kézikönyv + CD-sorozat! Díjmentes, gyors 
segítség a Médiatárban + 20–40% kedvez-
mény! 06-30/625-8537, www.forditssorsot.hu
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Casco-s üveg- és 
karosszéria-kárrendezés

Kőfelverődés
javítása!KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS-FÉNYEZÉS

AUTÓÜVEG MINDEN TÍPUSRA

Északker Autó Kft. Salgótarján, Rákóczi u. 131. T. 32/512-000, 06-20/943-9864 • E-mail: eszakker@eszakker.hu

Olcsó autóüvegek forgalmazása (személygépkocsi, kamion, busz)
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Szécsény, Magdi Divatáru, Szolárium Rákóczi út 82., a Tűztoronynál

A képzést elvégzők „Kis- és Középvállalkozások ügyvezetője” OKJ-s végzettséget szerezhetnek.

Club Britannica Nyelviskola Salgótarjáni Szakképzési Centrum

310 órás ingyenes angol és német nyelvi képzés

60 óra vállalkozási ismeretekA program további tartalma:  150 óra informatika, 

#  Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. – kezdőtől alapfokú nyelvvizsgáig,
 #  Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. – alapfokról középfokú nyelvvizsgáig

Salgótarján Balassagyarmat Bátonyterenye Pásztó

Részletes információ és jelentkezés a Szakképzési Centrum tagintézményeinél
az alábbi településeken személyesen, illetve online:    www.clubbritannica.hu

                  Felnőttoktatás, keresztféléves rendszerben

      Munkarendje: esti, heti 2 v. 3 nap délután, szombat délelőtt

  Tanulói jogviszony, diákigazolvány igényelhető

 Képzések indulásának feltétele: csoportonként 12 fő jelentkező

  Képzés ideje: 1 tanév, kezdés: február 1.       Jelentkezés: 
2017. január 31-ig

                      terem- és salakcipők
szabadidőruhák

12.000 Ft-50%
-30%
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Ajándékutalványok kaphatók! EP-kártyás elfogadóhely!

Kabátok, sapkák, 
sálak, kesztyűk

Szobakerékpár 65.900 Ft 49.000 Ft
Pókerkészlet 15.900 Ft 8.500 Ft

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

TÉLI VÁSÁR
A BO-ZSO Sportban!

     engedménnye
l!

Síszemüveg

6.000 Ft
Salgótarján, Rákóczi út 42.

Tel.: 06-32/431-939
06-30/963-7484

ablakos@digikabel.hu

AJTÓ-
ABLAK,
REDŐNY-
SZÚNYOGHÁLÓ

Tel.: 06-70/227-4385 E-mail: ingatlan71@gmail.com
Energetikai tanúsítvány készítése 2–3 munkanap alatt!

• 60x60 BNY ablak 18.500 Ft 15.600 Ft
• 90x90 BNY ablak 23.400 Ft 21.800 Ft
• 150x150 BNY ablak 38.000 Ft 34.800 Ft
• 90x210 BNY erk.-ajtó 41.200 Ft 36.600 Ft

ÍZELÍTŐ ÁRAINKBÓL!

• ingyenes felmérés, árajánlat készítése
• bontás, beépítés
• bontás nélküli beépítés teljes helyreállítással
• redőny, párkány, szúnyogháló
• egyéb felújítási, kivitelezési munkálatok
Még a tavalyi árakon!

AKCIÓ! AJTÓ-ABLAK

Az
 a

kc
ió

 v
is

sz
av

on
ás

ig
 é

rv
én

ye
s!

Gramex 2000 Kft.

Üdítőital gyártó cég keres:
- Élelmiszeripari tapasztalattal:

  - Termékgyártót
  - Labor asszisztenst

  - Gépkezelőt
- Bejárást biztosítunk
- Versenyképes fizetés

- Több műszakos munkarend
Jelentkezni fényképes

önéletrajzzal:
m.fodor@gramexdrinks.com

Veresegyház,
Búzavirág u. 26.

Gramex 2000 Kft.

Üdítőital gyártó cég keres:
- Élelmiszeripari tapasztalattal:

  - Termékgyártót
  - Labor asszisztenst

  - Gépkezelőt
- Bejárást biztosítunk
- Versenyképes fizetés

- Több műszakos munkarend
Jelentkezni fényképes

önéletrajzzal:
m.fodor@gramexdrinks.com

Veresegyház,
Búzavirág u. 26.

Városközponti
irodaházban

Érd.: +36-20/596-8112

iroda-
helyiségek
BÉRBEADÓK
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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, Nógrád-
kövesd, Pásztó, Patak, Piliny, Püspökhatvan, Rétság, Romhány, Salgóbánya, Salgótarján, 
Somoskőújfalu, Szanda, Szécsényfelfalu, Tar, Terény, Zagyvaróna.

+ jelenléti bónusz
     havonta: 15.000 Ft

MUNKÁT KERES?
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

    EXTRA
+50.000 Ft
  belépési bónusz!

DEALER NEVE KFT. 
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789  
WWW.DEALER WEBCÍM.HU

Új SCENIC és GRAND SCENIC vegyes fogyasztás l/100 km: 3,9-4,7; CO2-kibocsátás g/km: 100-122 NEDC-ciklus szerint. A feltüntetett üzemanyagfogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei.  
A képen látható autók illusztrációk!

renault.hu

Renault SCENIC és GRAND SCENIC
A családi autók új generációja

Új 

R-LINK 2® online multimédia és navigáció, MULTI-SENSE® 5 vezetési üzemmód és számtalan vezetéstámogató rendszer teszi 
az utazást kényelmesebbé. A kéttónusú fényezés, a panoráma üvegtető és a 20”-os könnyűfém felni pedig a modern, dinamikus 
megjelenésről gondoskodik.

RENNISS Autó Kft. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 176.
Tel.: 32/520-520, E-mail: renaultrenniss@renaultrenniss.hu

LAKBERENDEZÉSI Áruház

-20%

Salgótarján, Erzsébet tér 7.

2017. január 28-tól február 11-ig!

EGYES
ágyneműk, párnák 

-30%
MINDEN

sötétítő függöny, szőnyeg,
bútortartozék, üvegpohár,
energiatakarékos fénycső,

LED-es izzó

FEHÉR HETEK!

4 CSILLAGOS SZÁLLODA KERES:

CASTELLUM
HOTEL HOLLÓKŐ****

• szakképzett felszolgálót
• szobalányt • konyhai kisegítőt

és wellness recepcióst
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.

BOLTJAINK: Salgótarján, Budapesti út 36. (Lukoil benzinkút felett) 06-30/740-5686
Salgótarján, Ady Endre út 2. (Piac mögött) 06-30/468-2894 • www.harmoniabutor.hu

Várjuk Önt 
szeretettel!

Figyelje
hirdetéseinket!

Februártól
minden hónap

25-én

éve
a szakmában!

25%-os
születésnapi

engedménnyel!

egyes termékek

25
PANNONJOB KFT.

Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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INGYENES SZÁLLÁSSAL

Jelentkezni fényképpel ellátott önéletrajzzal 
a iparifem.munkak@gmail.com -ra lehet!

lakatosokat, 
CO-hegesztőket.

Bérezés nettó: 220–240 E Ft 

PEST MEGYEI
MUNKAHELYRE

keresünk
1 műszakba

Ingyenes bejárás 
céges autóval.

Salgótarján, Fő tér 1. Tel.: 32/410-516


