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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

HEGESZTŐT

CNC-ÉLHAJLÍTÓT

RAKTÁROST

CSISZOLÓT

A Zollner Kft. szügyi telephelyére munkatársakat keres 
több műszakos munkarendben:

Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 06-35/545-148 • E-mail: zev_cv@zollner.de

Zollner Elektronik Gyártó és Szolgáltató Kft. Szügyi Fióktelepe 2699 Szügy, Hársfa sor 3.

ÁLLÁSHIRDETÉS

finomlemez-alkatrészek készre hegesztéséhez

fémipari végzettséggel vagy gyakorlattal

targoncás végzettséggel

AMIT KÍNÁLUNK:
• kiváló munkakörülmények • utazási támogatás
• versenyképes jövedelem, bónusz juttatások • cafeteria, önkéntes nyugdíjpénztár

Rendel: Dr. Kovács László
urológus főorvos

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

márc. 18., szombat.
Bejelentkezni:

06-30/922-6363

UROLÓGIAI
magánrendelés
a Borostyán Patikában.

Jelentkezését várjuk:
szakmunka2017@gmail.com
Tel.: 06-70/604-1265, 06-70/341-4477

SZAKMUNKÁSOKAT
keresünk az alábbi pozíciók betöltésére:

KORREKT 
BÉREZÉS!

Bejárás 
biztosított!

• 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

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. márc. 14-én, 16 órakor!

Tantermi tanfolyam változatlan feltételekkel!

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!

 
 
 
 
 
 
 

Áremelés előtti akció! 

Gipszkarton        
470 Ft/m2-től 

LÉPJEN 
VELÜNK 

AKCIÓBA! 

Üveggyapot 5 cm 
310 Ft/m2 

Kőzetgyapot 5 cm 
430 Ft/m2 

Kőzetgyapot 15 cm 
Egyedülálló hőszigetelő 

képesség λ=0,033 W/m²K 

 1.100 Ft/m2 

A meghirdetett árak a 2017. február 28.-ig megrendelt termékekre, illetve a készlet erejéig érvényesek. 

• mert a miénk,
• mert szórakoztató, 

• mert hatékony 
• mert SZERETEM!

…és ÖN próbálta már?
RÁDIÓ FOCUS! A helyi rádió!

www.radiofocus.hu

SIMON
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

5–6–7 kamrás ablakok akciós árakon!

NAPELLENZŐ, SZÚNYOGHÁLÓ

Salgótarján. Tel.: 06-30/279-0958
Fax: 06-32/740-731.

Bemutató terem 
a salgótarjáni piac 
alsó butiksorán!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
GARÁZSKAPU

REDŐNY, RELUXA,
SZALAGFÜGGÖNY,
HARMONIKAAJTÓ,  

GYÁRTÁSA, SZERELÉSE.

www.simonarnyekolastechnika.hu
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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 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.

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.

Somoskőújfaluban eladó 45 m2 ház. 
Konyharész, szoba, félkész fürdőszoba. 
Víz, áram van, gáz bevezethető. Irányár: 
1,5 M Ft. 06-30/694-3643.

Eladó Salgótarjánban, a Bajcsy-Zsilinszky 
úton, I. emeleti, 40 m2-es, tégla építésű lakás. 
Új nyílászárókkal, tulajdonostól. Irányár: 3,3 M 
Ft. 06-20/910-1229, 06-20/225-8960.
Cégünk részére keresünk eladó családi 
házat, lakást, nyaralót termőfölddel. 06-
20/416-2112.

Új építésű lakások eladók Pásztón. 
Vásárlók jelentkezését várom. CSOK 
igényelhető. 06-30/407-8378.

Etes központjában beköltözhető, 2 szintes, 
4 szobás családi ház eladó. 06-30/593-4720.
Salgótarjánban, a Március 15-e úton, 2 
szobás, II. emeleti, 53 m2-es lakás eladó. 
06-70/450-3927.
Nagybátonyban, 70 m2-es, 2 szobás, ösz-
szkomfortos családi ház nagy kerttel eladó. 
06-70/659-2875.
Salgótarján, Március 15. úton eladó lakást 
keresek. 06-70/935-6496.
Salgótarján belvárosában, 17 m2-es bérle-
mény kiadó. 06-70/515-4917.
Eladó Salgótarjánban, a kórházzal szemben 
egy 54 m2-es, teljeskörűen felújított, 2 szobás 
lakás. Irányár: 6,2 M Ft. 06-70/531-3516.
Fiatalok! Eladó salgótarjáni lakás! Akár hitelre 
és CSOK-ra is. 06-70/393-4965.
Salgótarján, Beszterce-lakótelepen, felújított 
családi ház eladó. Vállalkozásra is alkalmas. 
06-20/352-0720.
Somlyón (belterületen) tetőtér-beépítéses 
hétvégi ház készpénzért, szép környezetben 
eladó. Víz, villany van. 06-20/334-1075.
Kiadó Salgótarjánban, az Arany János úton, 
1,5 szobás, igényesen berendezett lakás, 1 
főnek. Cégek részére is. 06-70/947-7123.
Szép családi ház (68 + 32 m2) fűtött garázs 
eladó, Kisterenye, Damjanich úton. 06-
20/973-2297.

ÜZLET

Üzlethelyiség kiadó a Bárdi Autóal-
katrész-üzlettel szemben, 80 m2. 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.

Fiatalok figyelem!
Csokra eladó
családi ház.
06-70/393-4965

Balassagyarmaton, korszerűen kialakított 
telephely eladó. 06-30/945-2578.

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, 160 l-es sima hűtő, mikró, 2 és 3 fiókos fa-
gyasztószekrény, újszerű króm mosogatóalj, 
Zanussi porszívó 6 E Ft, modern tévéállvány, 
újszerű sarokülő (ágyazhatós), 220 V-os gyári 
hegesztőtrafó, 220 V-os ipari kukoricadaráló, 
szőlőprés és daráló, 10–10 E Ft, fa teknők, új 
70 l-es katlan, katlanház, hurkatöltő, 32-es 
húsdaráló, 5–10–15–25–50 l-es üvegballo-
nok, fonott demizsonok (5–10–15 l), újszerű, 
hordozható cserépkályha, fa tüzelésű bojler, 
rotációs kapa utánfutóval+tartozékaival, 
200-as vassatu, gumikerekes kézikocsi, 
Camping bicikli, 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), mini mosógép dobozában 12 E Ft, kismé-
retű centrifuga 5 E Ft, asztalosipari szalag- és 
korongcsiszológép, Lőrincz L. László és 
Danielle Steel könyvek, újszerű minigrill, 
szőnyegek, ETA vászozsákos porszívó 4.500 
Ft, salgótarjáni kályha 6 E Ft, gázrezsó, 12-es 
talpas húsdaráló 5 E Ft, fogasléces hurkatöltő, 
demizsonok, káposztás cseréphordó. Tel.: 
06-20/237-5320, Salgótarján.
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 
fából készült: teknőt, tálat, virágtartót, 
talicskát, katonaládát, tulipános és szuszék 
ládát, utazóládát, tonett széket, fodrász 
széket, fogast, rádiót, hokedlit, sámlit, lócát, 
padot, fa létrát, szennyesládát, tehenész 
széket, szalmavágót, bontóasztalt, tragacsot. 
Népviseleti dolgokat, tekercsvásznakat, 
lepedőt, terítőt, törülközőt, régi ágytakarót, 
zsákot, derékaljat, köcsögöt. Bádog locso-
lókannát, teknőt, fazekat, porcelánt, vödröt. 
Kovácsüllőt, kovácsoltvas dolgokat, kerítést, 
kézi kukoricadaralót, morzsolót, hátikosarat, 
fonottüveget, baltákat és szekercét, régi 
játékokat stb. 06-20/239-0920. Karancsság.
Vásárolnék centrifugát, tárcsás mosógépet, 
gáztűzhelyet, masinát, fa tüzelésű kályhát, 
öntvénykályhát, kandallót, hűtőt, fagyasz-
tót, konyhabútort, ülőgarnitúrát, kanapét, 
heverőt, asztalt, székeket, szobabútort, 
franciaágyat. Háziszőttes vásznakat, zsákot, 
rongyszőnyeget. Fából készült: rokkát, 
sílécet, régi szánkót, komódot, teknőt, teknő-
tartót, tálat, faliórát, stelázsit, villát, kisméretű 
hordót, vékát, dézsát, kemencelapátot, gyalu-
padot, jármot, mángorlót, szakajtót. Szabó 
próbababát, régi szerszámokat, parázs 
tűzhelyet, jancsi kályha. Komplett disznó-
vágási felszerelést, zománcozott dolgokat, 
kovácsoltvas dolgokat, kerítést. Hagyatékot 
vásárolok! Salgótarján, 06-70/933-9737.
Mindenféle hagyatékot felvásárolok. Dunnát, 
párnát, régi tollat, kázsmér kendőt, régi bútort, 
porcelánt stb. 06-70/418-3143.
Mosógép, mosogatógép, szárítógép, 
villanytűzhely javítása, mosógép tisztítása, 
karbantartása. 06-20/852-4526.
Új, 160-as vadhálók 50 m-es tekercsekben 
eladók. 06-30/424-2498.
5 részes, magasított szekrénysor eladó. 
06-30/401-6552.

Telefonszámaink: 32/511-813, fax: 32/410-516

A Mitsuba autóipari beszállító vállalatcsoport, amelynek 52 kereskedelmi- és gyáregysége van több kon-
tinensen. 70 éves szakmai tapasztalattal, innovatív technológiák és kutatási eredmények alkalmazásával 
biztosítjuk a magas minőségi színvonalat. A magyarországi 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 eredmé-
nyeképpen minden kolléga lehetőséget kap arra, hogy céljait elérje, és egyéni terveit megvalósítsa.  Évi 
kétszeri bónusz, törzsgárda jutalom, 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:

AMIT KÍNÁLUNK:
• cafeteria,
•  kiemelkedő jelenléti díj 

és béren kívüli juttatások 
a próbaidő alatt is,

• évi kétszeri bónusz,
• törzsgárdajutalom,
• vállalati rendezvények, tréningek,

• előrelépési lehetőség, képzés,
• ingyenes céges buszjárat,
• privát banki szolgáltatások,
• ingyenes jogsegély szolgáltatás,
• hosszú távú munkalehetőség, 
stabil háttér,
• fiatalos munkakörnyezet,
• szakmai fejlődési lehetőség.

Szakmai önéletrajzával kérjük 
az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelentkezzen:

Kapcsolattartó személy: Varga Anikó
E-mail: varga-aniko@mase.mitsuba-gr.com
Postai cím: 3104 Salgótarján, Patak út 3–4.

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

Karbantartó
Főbb feladatok:

•  automatizált és hagyományos 
gyártóberendezések karbantartása,

•  a berendezések karbantartása 
és a folytonos rendelkezésre állás biztosítása,

• önálló hibakeresés és hibaelhárítás,
• segítségnyújtás berendezések üzembe helyezésénél,
• 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.

Gépbeállító
Főbb feladatok: 

•  automata gyártósor folyamatos működésének 
és alapanyag-ellátottságának biztosítása,

• hibakeresés, hibaelhárítás.
Elvárások:

• középfokú műszaki végzettség,
• technikusi végzettség előny.

Raktáros
Elvárások:

• raktározási tapasztalat,
• vagy targoncavezető jogosítvány.

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
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HEGESZTŐKET,
LAKATOSOKAT

keresünk!

- Azonnali kezdés
- Bónuszrendszer
- Kiemelt bérezés

- Biztosított bejutás
- Hosszútávú munka

 
06704139273

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 

febr. 28-án, k.,15.30 órakor,
márc. 7-én, k., 15.30 órakor.

GKI. tanfolyamot szervez.

Autósiskola

Számítógépes felkészülés, 
tananyag-biztosítás,

részletfizetési lehetőség.

Már távoktatásban is!

www.stati.hu

KUMMER TAPÉTA- ÉS FESTÉKBOLTOK
Tavaszi
    AKCIÓ!

Boltok: Salgótarján, Füleki út 17. • Pásztó, Csillag tér 25.
Nyitva: h.–p. 8–17, szo. 8–12-ig. Tel.: 06-20/925-2244
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a 
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.

Megérkeztek
a 2017. évi
    új tapéták!

VÁSÁROLJON MINDENT EGY HELYEN!
20% stukkóakció!

Jelentkezni lehet: fényképes önéletrajzzal 3078 Bátonyterenye, Köztársaság út 8.
E-mail: diana.kaszas@nordmetal.hu Telefon: 06-20/959-2072

azonnali belépéssel munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

Tevékenységi terület:
• Villamosgép alkatrészek gyártása és megmunkálása. 

Amit kínálunk:
• Utazási költségtérítés. • Munkaruha juttatás.
• Premizálási rendszer.

Versenyképes fizetés, költségtérítés megegyezés szerint.

Acél- és Gépszerkezetgyártó Kft.

ACÉLSZERKEZTI 
LAKATOS
Feltétel:
•  Több műszakos munkarend 

vállalása.
• Rajzolvasási készség.
• Önálló munkavégzés.

Előny:
• Szakirányú végzettség.
•  Hasonló munkakörben 

szerzett tapasztalat.
• Kézi lángvágó használata.

SZEMCSESZÓRÓ
Feltétel:
•  Több műszakos munkarend 

vállalása.
• Önálló munkavégzés

Előny:
•  Hasonló munkakörben 

szerzett tapasztalat 
(acélszemcsével tör ténő 
szórás) 

KERESSEN MINKET BIZALOMMAL!
Fax: +36-32/700-051, Tel.: +36-32/418-113
Mobil: +36-20/550-1466
E-mail: poli.plexi@m-wood.eu • Web: www.m-wood.eu
vagy személyesen telephelyünkön h.–p. 8.00–16.30, szo. 8.00–12.00
3070 Bátonyterenye, Ózdi út 17. szám alatt.

Plexi és tömör polikarbonát lemezek
széles választékban!

Anyagvastagság: 1mm-től 20 mm-ig
Táblaméret: Akár egyedi mérettől 3050 mm x 2050 mm-ig.
Szín: Víztisztától egyedi színekig.
Tömör polikarbonát szín: Víztiszta, Opál és Bronz.

Kiképzés: 1 cellás és X struktúrás kivitelben. Anyagvastagság: 4 mm-től 50 mm-ig.
Anyaghossz: 1 m-től 7 m-ig Anyagszélesség: 1050 mm-től 2100 mm-ig.
Szín: Víztiszta, Opál, Bronz, Cool.
Kivitel: Sima, Hőtükrös, ECO, illetve dupla UV-védelemmel.
Szerelvények, kiegészítők és aluprofilok a kivitelezéshez, szereléshez.

Üregkamrás polikarbonát lemezek!

Továbbá elérhető nálunk UV-védett 
polikarbonát hullám-, trapézlemezek és szerelvényei is!

Az anyagok raktárról, de akár 
1–2 munkanapon belül is elérhetőek!

Táblaméretek: 2000, 3000, 4000, 6000x1265 mm-ig.
Típus: 76/18
Szín: Víztiszta, Bronz és Opál színben.10 év

garanciával!

10 év
garanciával!

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
március 11-én.

Várjuk jelentkezésed a következő pozíciókba: 

NEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐ
Elvárás:

l C, CE  kategóriás jogosítvány
l GKI kártya , Digitális kártya
l PÁV III. , Erkölcsi bizonyítvány

Amit nyújtunk:
l Garantált otthon töltött 45-ös pihenő 
l Jutalmazás és bónusz juttatások
l Hosszú távú munkalehetőség
l Modern gépjárműpark
l Uniózás nincs

FUVARSZERVEZŐ
Elvárás:

l Minimum középfokú végzettség (Érettségi)
l MS Office, Excel és Word programok ismerete   
l Tárgyalóképes angol, és/vagy német nyelv
l Pontos és precíz munkavégzés
l Jó problémamegoldó készség, határozottság és magas  
    stressz tűrő képesség

Amit nyújtunk:
l Versenyképes bérezés
l Béren kívüli juttatások
l Fiatalos csapat
l Családias munkakörnyezet
l Fejlődési lehetőségek

Még ma jelentkezz! Küldd el önéletrajzod
a munka@k-v.hu e-mail címre. 

Legyél Te is egy dinamikus csapat tagja!

Városközponti
irodaházban

Érd.: +36-20/596-8112

Üzlethelyiség és
irodahelyiségek
BÉRBEADÓK

Salgótarján, Május 1. út 70.
Tel.: 32/316-460, 20/446-8882
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Kanapé 2 személyes, ágyazható, ágynemű-
tartós, fektethetős sport babakocsi kiváló 
állapotban, gyermekhordozó új, autóba is 
beszerelhető eladó. 06-70/227-8978.
Eladó összecsukható masszázságy, infra-, 
mágnes-, masszázsmatrac. 06-20/596-8112.
Eladó javításra szoruló Indesit UJ 83T auto-
mata mosógép. 06-32/787-880, 18 óra után.
Kisbálás lucerna eladó Lőrinciben. Tel.: 
06-37/788-252.
Dunnát, párnát, komplett hagyatékot veszek, 
hívásra házhoz megyek. 06-30/233-2199.
120 literes, új, cefrés hordók eladók. 6 E Ft/
db. 06-20/926-4960.
Nagy Heston körbálázó eladó. Telefon: 
06-20/310-6601.

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! 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.
5 q teherbírású utánfutó, platóméret 150 x 
250 eladó. 06-30/715-2489.

Toyota LandCruiser LJ70 2.4 SD LX terepjáró 
eladó. Kapcsolható összkerék, felező. 1990-
es évjárat, friss műszaki, új akksi. Irányár: 1,1 
M Ft. 06-20/917-6548.
Eladó Peugeot 406 Diesel autó 1998-as 
évjáratú! Irányár: 299 E Ft. 06-30/515-6683.
Skoda Favorithoz új hüvelygarnitúra eladó 
és több alkatrész olcsón. 06-30/714-1146.

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.
Duguláselhárítás falbontás nélkül, 0–24-ig 
zsírtalanítás, csatornatisztítás géppel, hétvé-
gén is, garanciával. 06-70/233-0673.

Balassagyarmat környékén takarítást, 
mosást, vasalást vállalok. Leinformálható 
háttér, diszkréció. 06-30/426-8115.

Lignitakció! Kockadarabos, rostált! Bruttó 
11,89 Ft/kg (1.189 Ft/100 kg)! Telefon: 
06-30/403-6754.
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.
Palatető bontás nélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlat-készítés. Akció -10%. 06-30/229-
2206, www.palatetofelujitasjavitas.hu
Duguláselhárítás, ungyenes kiszállás, profi 
gépekkel, gyorsan, tisztán. Csatornatisztítás. 
Gyűjtővezetékek kamerás ellenőrzése. Tel.: 
06-20/243-9279.
Kémény-béléscsövezés (előtte tisztítás), 
kéményjavítás, kéményajtó beszerelése. 
06-20/243-9279.
Veszélyes, magas fák kivágását vállalom. 
Hétvégén is hívható. 06-20/214-4378.

Tűzifa eladó kalodában 1 m x 1 m x 1 
m. Tölgy, bükk, akác 15 E Ft/m3. (Erdei 
m3: 22 E Ft.)Gyors házhoz szállítással. 
06-20/805-7697.

Ápolónői tapasztalattal házi segítségnyújtást, 
idős gondozást vállalok. 8.00–12.00-ig. 1.000 
Ft/óra. 06-30/641-0766.

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.

Szezon végi kiárusítás. Kalodás és ömlesztett 
konyhakész hasított fa! Jelenlegi termékeink: 
száraz minőségi törzsfa, tölgy, bükk, akác. 
Kiszállítás több helyre és településre meg-
oldható. Szállítás mennyiség függvényében 
ingyenes. Kaloda 1 m x 1 m x 1m, ár: 12.500 
Ft. Erdei m3 ár: 25.000 Ft. Üzemi ömlesztett 
ár: 17.500 Ft/m3. Hívjon bizalommal! 06-
30/610-2218.

Kalodás tűzifa sorba rakva bükk, tölgy, 
gyertyán 1 m x 1 m x 1 m. Ár: 11.500 Ft/
m3. Ingyenes házhoz szállítással! Tel.: 
06-30/752-0961.

Tűzifa kapható Rákóczibánya Gyularakodó, 
bükk, tölgy, cser, hasított: 2.800 Ft/100 kg, 
1500 kg-ig ingyenes szállítás 10 km-ig! 06-
20/317-1899, 06-32/440-026.

ÁLLÁS

Nyerges, ponyvás, ill. nyerges billencs au-
tóra keresek sofőrt, C+E kategória. Hetelős 
munkára. Bátonyterenye 06-30/323-5482.

Folyamatosan fejlődő cégcsoportunk
bátonyterenyei telephelyére keres

munkavállalót a következő munkakörökbe:
• Gyártás-előkészítő technológus 

– alapkövetelmények: középiskolai műszaki vég-
zettség, AutoCAD program készségszintű ismerete

• Logisztikai ügyintéző 
– alapkövetelmény: érettségi

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

Nyílászáró beépítésére keresünk munka-
vállalót salgótarjáni céghez, versenyképes 
jövedelem biztosításával. 06-20/481-8888, 
e-mail: allasokst@gmail.com

• ÖSSZESZERELŐ
• CNC HAJLÍTÓ GÉPKEZELŐ

• C+E vezetői engedéllyel 
és GKI kártyával rendelkező 

KAMIONSOFŐR
• AutoCAD ismerettel rendelkező 

GRAFIKUS
Jelentkezni az apostol@alukov.hu

címen lehet

„Bátonyterenyei Ipari Parkban 
lévő üzembe az alábbi 

munkakörökbe keresünk 
megbízható munkatársakat.

Ausztriai Nightclub hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. 
Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-30/313-3516.

Cégünk keres gépkocsivezetőket (B 
kategóriás jogosítvánnyal) azonnali kez-
déssel, hosszú távra, korrekt bérezéssel 
Litke és környékéről. Jelentkezni lehet: 
munka157@gmail.com, 06-70/604-1265.

AUTÓSZERELŐT
felveszünk

Opel Kenderesi
Salgótarján, Rákóczi út 135. 

06-32/441-255

Salgótarjáni töltőállomásra férfi munkatársat 
keresek. 06-30/535-4337.

Cégünk keres balassagyarmati mun-
kahelyre gépbeállító technikusokat 
és karbantartókat azonnali kezdéssel. 
Feladatok: termelő berendezések/meg-
munkáló gépek folyamatos működésének 
fenntartása, szerszámcserék, korrekciók, 
termékváltásnál az átállások kivitelezése. 
Elvárások: mechanikus vagy elektromos 
karbantartási ismeretek, többéves szak-
mai tapasztalat, jó problémamegoldó 
képesség. Amit kínálunk: korrekt bérezés, 
utazás támogatása, munkaruha biztosí-
tása. Jelentkezni lehet: 06-70/604-1265 
vagy a 06-70/341-4477 telefonszámon 
vagy szakmunka2017@gmail.com e-mail 
címen.

Önállóan dolgozni tudó ortopéd cipészt 
keresünk. 06-30/937-7335.Részletes moziműsor, jegyrendelés: www.salgoapollo.hu

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

facebook.com/apollosalgotarjan

S A L G Ó T A R J Á N

sz., mb., amerikai akciófilm 
135 p. (16)

1. terem, 2D
csütörtöktől szerdáig 18.00, 20.30

színes, mb., amerikai 
romantikus film, 126 p. (12)

színes, feliratos, amerikai–spanyol 
fantasy, 108 p. (12)

színes, feliratos, 
angol dráma, 117 p. (18)

2. terem, 2D
csütörtöktől szerdáig 18.00

1. terem, 2D
csütörtöktől szerdáig 16.00

2. terem, 2D
szombat–vasárnap 13.30

2. terem, 2D
csütörtöktől szerdáig 15.45, 20.15

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

Szólít a szörny

NYITÁS: az első film kezdete 
előtt egy órával.

TÖRZSKÁRTYA igényelhető

A diákkedvezményes jegyhez
diákigazolvány felmutatása szükséges

Kaliforniai álom

T2: Transpotting

Logan – Farkas

Jelentkezni a következő e-mail címen 
lehet: rigorobertne@qualiform.hu

Cím: 3032 Apc, Vasút út 1.

GÉPKARBANTARTÓ
munkakörbe felvételt hirdet!
Feladat:
•  CNC-gépek hibáinak 

elhárítása, kötelező gépkar-
bantartások elvégzése

Elvárás:
•  középfokú vagy szakmunkás 

villanyszerelő végzettség. 
Fényképes önéletrajz szüksé-
ges, amelyben a telefonszámot, 
lakcímet és születési dátumot is 
kérjük megadni.

Jelentkezni a következő e-mail címen 
lehet: rigorobertne@qualiform.hu

Cím: 3032 Apc, Vasút út 1.

KARBANTARTÁS 
ÜGYINTÉZŐ

munkakörbe felvételt hirdet!
Elvárások:
•  műszaki ismeretek (technikusi 

végzettség előnyt jelent)
•  számítógépes ismeret 

(Word, Excel)
• precíz munkavégzés
• jó problémamegoldó képesség
Fényképes önéletrajz szükséges!
Környéken lakók előnyben!

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. márc. 14.
(kedd), 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

Pilisvörösvári papír üzem 
keres női-férfi 

betanított dolgozókat.
Munkarend 2-3 műszak,
illetve gépbeállítókat.

Tel.: 30/623-9600 

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.

már szerda este
olvashatja: olvasósarok



2017. február 23. 5Hirdetésfelvétel: Kisterenye, Lottózó. Madách út 6/c.
Balassagyarmat, Kincsestár Könyvesbolt. Rákóczi út 61.

GYÁRTÓSORI OPERÁTOR
Elvégzendő feladatok:

• Autó-hangszóró összeszerelése • Műveleti utasítások betartása
• Könnyű, fizikai ülőmunka • Csomagolás és ellenőrzés

A jelöltekkel szemben támasztott elvárások:
• Két műszakos munkarend vállalása • Éles látás
• Minimum alapfokú iskolai végzettség • Monotonitástűrés
• Kiváló kézügyesség

RAKTÁROS
Elvégzendő feladatok:

• A készáruraktár folyamatainak működtetése két műszakos munkarendben
• Raktározás FIFO elv alapján 
• Csomagolóanyag kiadása
• A vevők felé történő Just-in-Time kiszállítás összekészítése
• Targoncával történő anyagmozgatás
• Kiszállítási folyamatok lebonyolítás

A jelöltekkel szemben támasztott elvárások:
• Szakmunkás-bizonyítvány • Raktározási tapasztalat
• Targoncavezetői engedély

Az állás betöltésénél előnyt jelent:
• Érettségi • B kategóriás jogosítvány

ELEKTROMOS GÉPBEÁLLÍTÓ 
Leendő munkatársunk feladatai lesznek:

• Félautomata gyártósori elektromos rendszerek javítása, karbantartása
• Működés közben felmerülő elektromos hibák feltárása és elhárítása
• Gyártósorok folyamatos fejlesztése, hatékonyság növelése
• Karbantartási dokumentációk kezelése
• Részvétel az üzemi fejlesztési projektekben

A jelölttel szemben támasztott elvárások:
• Középfokú elektromos végzettség

Az állás betöltésénél előnyt jelent:
• PLC alapismeretek
•  Ipari berendezések karbantartásában szerzett gyakorlat, de pályakezdők   

jelentkezését is szívesen fogadjuk!
• Technikusi bizonyítvány

Amit a felkínált munkakörökért kínálunk:
• Alap- és mozgó-bérrendszer • Folyamatos béremelés 
• Munkába történő bejárás támogatása •  Hosszú távú biztos 

munkalehetőség
• Szakmai fejlődési és előre lépési lehetőség  • Azonnali munkakezdés
• Belépési bónusz egyszeri bruttó 30.000 Ft

Egyéb juttatások:
• Cafeteria (már a próbaidő alatt is bruttó 25.000 Ft havonta)
• Jelenléti bónusz • Törzsgárdaijutalom
• Kedvezményes banki szolgáltatások
• Vodafone flotta tarifa minden dolgozónak és családtagjaiknak
•  Egyedi baleset-, kórházi, műtéti és egyéb biztosítások 

egyedülállóan kedvező havi díjakkal 
Munkavégzés helye: • Salgótarján, Ipari Park

Jelentkezés az állásra: amennyiben szeretne egy sikeres cég
csapattagja lenni, kérjük, hogy küldje el szakmai önéletrajzát

az alábbi e-mail címre: anaulich@mhg-hu.com 
További információ a 32/521-693 telefonszámon kérhető. 

A Magyarországi
Hangszórógyártó Kft.
Salgótarjánban található
gyártóüzemébe keres 
két műszakos munkarendbe
munkatársakat
az alábbi pozíciókba: 

3104 Salgótarján, Ipari park, Park út 10.
Telefon: 32/520-603; 06-30/211-7766 E-mail: zodler@rcarnet.hu

R-CARNET SERVICE KFT.

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

www.sun-city.hu

CSŐCSERE!

                          • Álló és
     fekvő szolárium
•  Sexy Cacao 

csövek
A BIO-TEXTIMA HÁLÓSZOBA MANUFAKTÚRA
BŐSÁRKÁNYI MUNKAVÉGZÉSSEL 

FELVÉTELT HIRDET 
» SZABÁSZ VAGY 

BETANÍTOTT SZABÁSZ
» RAKTÁRI 

ANYAGMOZGATÓ
MUNKAKÖRÖKBE.
AMIT KÍNÁLUNK:

» egyműszakos munkarend
» korrekt bérezés
» kiváló munkahelyi légkör
» utazási támogatás

AMIT ELVÁRUNK:

» precizitás
» túlórák vállalása

Jelentkezés önéletrajzzal a 
voros.gabor@bio-textima.hu email címen.
További információk
a +36-96/271-259-es telefonszámon.

97020188

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Értékesítő munkatársat keres 

az UPC DIRECT Hivatalos Partnere!

Érdeklődni: 06-70/770-5111

ÉRTÉKESÍTŐ:
Munkakör rövid leírása:
•  Az UPC direct termékeinek bemutatása, 

értékesítése a lakossági ügyfelek részére 
az otthonukban.

Amit kínálunk:
• Teljesítésarányos bérezés
• üzemanyag-támogatás
• hosszú távú munkalehetőség
• rugalmas munkaidő
Elvárások:
• jó kommunikációs készség
• kitartás, megbízhatóság
• lelkiismeretes munkavégzés

A  Zrt. 
munkatársakat keres 

az alábbi munkakörbe:
AUTÓBUSZ-VEZETŐ 

(Szigethalom, Szigetszentmiklós) 
Az állás részletes leírása és a 

jelentkezési feltételek megtalálhatók:
http://www.volanbusz.hu\jobs.php
Szükség esetén munkásszállást 

biztosítunk.
„C” kategóriás vezetői engedély és 

tanulmányi szerződés megkötése esetén 
lehetőséget nyújtunk „D” kategóriás 

jogosítvány megszerzéséhez.
A munkavégzés helye:

Távolsági és Dél-pesti Forgalmi 
Üzem működési területe. 

Jelentkezési határidő: folyamatos
További információ: Takács György  

Tel.: +36-24-524-057
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BALASSAGYARMAT
Madách Imre Filmszínház
35/315-405  
Febr. 23–márc. 1., 20.00, p.–szo. 
22.00 is: John Wick: 2. felvonás; 
16.00,  17.45, szo.–vas. 10.00, 
12.00 is: Egy kutya négy élete; 
20.00: Az egészség ellenszere; 
18.00: A sötét ötven árnyalata; 
14.00, 15.30, szo. és vas. 10.00 
és 12.00 is: Énekelj! 3D.
Márc. 4-én Halott Pénz koncert. 
Jegyek már kaphatók: 1.800 Ft-
os áron. 
Vármegyeháza
Márc. 8., 18.00: Nőnapi Dalcsokor 
– fellépnek: 100 tagú Palóc Ifi- és 
Gyermekdalkör, Haraszti ikrek 
(Röpülj páva gyöztesek), Iglice 
Gyerek Néptáncegyüttes, Poór 
Mariska (ezüstpávás táncos), 
Palóc Vírtus, Vojnics Kincső nép-
dalénekes. Jegyár 1500 Ft.
Mikszáth Kálmán Művelődési 
Központ
Febr. 25., 15.30: Gyermekfarsang 
– jelmezverseny, játékos feladatok, 
táncprodukciók. 
Horváth Endre Galéria
Márc. 3., 17.00: Bartus Ferenc 
festőművész kiállítása. 
MNM Palóc Múzeuma
„Beállok rózsám katonának” Paló-
cok az első világháborúban című 
kiállítás márc. 15-ig látogatható.

SALGÓTARJÁN
Apolló Mozi – Erzsébet tér 4.  
06-32/786-813
Febr. 23–márc. 1., 1. t. 2D 16.00, 
20.30: John Wick: 2. felvonás; 
2. t. 2D 18.00: A sötét ötven ár-
nyalata; 1. t. 3D szo.–vas. 12.30, 
14.15, 2. t. 2D szo.–vas. 14.00: 
Lego Batman – A film; 2. t. 2D 
15.45: Pofoncsata; 2. t. 2D 20.15: 
A régi város; 1. t. 2D naponta 
18.15: Arany.
Apollo Dance Hall
Febr. 25., 22.00: Retro Apollo – 
Persik Szabi, Liesz. 
JAMKK 32/310-503
Febr. 27., 14.00: Budaörsi Latino-
vits Színház: A két Lotti – Molnár 
Tibor Bérlet előadása. Szólójegyek 
vásárolhatók!

Márc. 3., 19.00: L’art Pour Lart 
Társulat Halványlila gőz. Jegyár: 
3500 Ft. 
„Városunk Salgótarján” Rajzpá-
lyázat óvodásoknak
Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a József Attila 
Művelődési Központ rajzpályá-
zatot hirdet Salgótarján várossá 
nyilvánításának 95. évfordulója 
alkalmából. Beadási határidő: 
Március 1., JAMKK
Dal Salgótarjánról pályázati fel-
hívás – Kilencvenöt éve város 
Salgótarján. Az AKKORD Fúvós 
Kisegyüttes, a Bányász-Kohász 
Dalkör és a József Attila Művelő-
dési Központ pályázatot hirdet „Dal 
Salgótarjánról” címmel. Bővebb 
információ: www.stkult.info
Váczi Gyula AMI
Snétberger Zenei Tehetség Köz-
pont zenei meghallgatása. Je-
lentkezési határidő március 1. 
Információ: 06-20/248-3214.  
December 8. tér
Febr. 24., 14.00: A kommunizmus 
áldozatainak emléknapja alkalmá-
ból városi koszorúzási megemlé-
kezés. 
Zenthe Szalon
Márc. 1., 17.00: Felolvasó Szín-
ház – Henrik Ibsen: Kísértetek. A 
belépés díjtalan.
Club Vintage
Márc. 10., 20.00: Milfunktion pre-
sents: Játék és Muzsik a Rük-
vercben – live. Vendégmuzsikus: 
Horváth János. Belépő: 800 Ft.
Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
Febr. 28., 17.00: Vendég Szabó 
Gyuri bácsi, a bükki füvesember. 
Dornyay Béla Múzeum
Márc. 4., 11.00: Lipták György 
grafikusművész kiállítása. 
Időszaki kiállítások: Életképek 
Salgótarjánban 1950–1956. Em-
lékkiállítás az 1956-os forradalom 
60. évfordulójára (márc. 14-ig).  
Vándorkiállítások: A Salgótarjáni 
Öblösüveggyár 120 éve. „Egy vá-
ros születése” Salgótarján Förster 
Kálmán polgármestersége idején. 
Balázs János festőművész kép-
zőművészeti és irodalmi anyaga.

Városi Sportcsarnok 
Febr. 25., 9.00: Pálmai József 
SKSE Szenior Labdarúgó Em-
léktorna.
Febr. 25., 15.00: Madách DSE–
FSZSE, Pest megyei junior női 
kézilabda bajnoki mérkőzés.
Febr. 26., 8.00: Nemzetközi Után-
pótlás Labdarúgó Torna.
Márc. 11–12.: VI. Salgótarjáni 
Sportos Egészségnap. 

PÁSZTÓ
Teleki László Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ
06-32/460-881 
Febr. 25., 18.00: Muzsla Gála. Be-
lépő: 1500 Ft.  Febr. 27., 16.30: 
Író-olvasó találkozó – vendég: 
Cserna-Szabó András. 
Pásztói Múzeum 
Időszaki kiállítás: Csohány Kálmán 
szakrális rajzai c. kiállítás. 
Club Miami 
Márc. 11., 22.00: Miami Festival – Dj. 
Bárány Attila, Leslie One, B. Mark, 
Danny Ground, Liesz.

RÉTSÁG
Művelődés Központ
Febr. 25., 13.30: A Kereplő Néptánc 
Egyesület Farsangi mulatsága.

SZÉCSÉNY
Művelődési Központ
Febr. 26., 17.00: Farsangi Musical 
Gála  Andi Színjátszósaival. Köz-
reműködik a  T.C.D. Táncegyesü-
let.  Oláh Lajos képzőművész 
kiállítása. 

NÓGRÁDSIPEK
Febr. 25., 10.00: Farsangi télűző 
felvonulás és főzőverseny. 

DRÉGELYPALÁNK
Művelődési Ház
Márc. 7., 16.00: Zenés nőnapi mű-
sor – Csábi István előadóművész 
vidám műsora.

BÁTONYTERENYE
Ady Endre Művelődési Központ
Febr. 25., 20.30: Maroon5 Cover 
Show Klubkoncert – Palcsó Tamás 
és Nagy Nono Norbert.
Belépő: 800 Ft. 

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: Gecse Józsefné

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.

Autóipari cég keres munkatársakat ajkai 
gyárba, hosszú távra, 3 műszakos munka-
rendbe, betanított és szakmunkára. Amit 
kínálunk: hosszú távú, fix munkalehetőség, 
kiemelt alapbér és műszakpótlék, túló-
ra-lehetőség, béren kívüli juttatás, jelenléti 
prémium, munkaruha, szálláslehetőség. 
Jelentkezni, érdeklődni lehet: 06-30/631-
9440 (csörgessen meg, visszahívjuk). 
E-mail: erzsebet.nagy@opuswork.eu

Szőlő megművelésére női-férfi munkaerőt 
keresek. 06-30/527-1783.
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
Keresünk 2 és 3 műszakba gyakorlott 
operátorokat, gépkezelőket gyártósorra és 
szerelősorra. Kézi összeszerelés, csomago-
lás. Hosszú távon munkát akaró kollégákat 
keresünk. Munkavégzés Nagybátonyban. 
Korrekt bérezés + jelenléti bónusz. Bejárást 
biztosítjuk. Jelentkezni szakmai önéletrajzzal: 
atlasworkkft@gmail.com, személyesen 
Salgótarján, Fő tér 1. (Szuperinfó épülete), 
II. emelet, 2. ajtó.

Vízóra-leolvasáshoz munkatársakat kere-
sünk Pásztó térségében. 06-30/983-1292.

FEBRUÁR 23-án: ALFRÉD 24-én: MÁTYÁS 25-én: GÉZA, CÉZÁR
26-án: EDINA 27-én: ÁKOS 28-án: ELEMÉR, MÁRCIUS 1-jén: ALBIN

Lakatosokat, esztergályosokat keresünk 
vidéki munkára. 06-20/966-3200.
Kiemelt bérezéssel a pásztói sertéstelep 
mosó munkakörre munkatársat keres. Tel.: 
06-20/256-4319.
Gyakorlott villanyszerelőket keresünk buda-
pesti munkavégzésre. Fizetés: nettó 200.000 
Ft-tól. 06-20/409-0094.
APM Personal GmbH keres Németországba 
festésben, hőszigetelésben, korrózióvé-
delemben jártas munkatársakat német 
bejelentéssel. 06-70/677-0877, zoltan.timar@
apm-personal.com
Autószerelésben jártas gumiszerelőt kere-
sünk. Szállást biztosítunk. 06-70/984-4630, 
h.–p.: 8–15 óráig.
Keszthelyi étterembe, önállóan dolgozni 
tudó, józan életű szakácsot azonnali kezdés-
sel egész éves állásra felveszünk. Bérezés 
megegyezés szerint, szállást panzióban 
biztosítunk. 06-20/332-0255.
Salgótarjáni székhelyű cég keres üzemi 
munkavállalókat az alábbi munkakörbe: 
gyártásvezetésre üzemvezetőt, ipari villany-
szerelőt, szerkezetlakatost, hegesztőt: MIG/
MAG fogyóelektródás védőgázas ívhegesz-
tőt, festőt/porszórót, gépkezelőt hosszú 
távú megbízható munkára. Munkavállalók 
keresése folyamatos, elsősorban salgótarjáni 
lakhelyűt. Fényképes önéletrajzot a salgoal-
las@gmail.com e-mail címre várjuk.
Dunakeszi munkahelyre keresünk 1 műsza-
kos munkarendbe, gyárba szerkezetlaka-
tosokat, szerelőlakatosokat, asztalosokat, 
villanyszerelőket, vízvezeték-szerelőket. 
Hosszú távú, hivatalos munka, jó kereseti 
lehetőség. Bejárást, lakást cégűnk biztosítja. 
Jelentkezni személyesen Salgótarján, Fő 
tér 1., II. emelet, 2. ajtó (Szuperinfó épülete) 
irodában önéletrajzzal. Telefonon: 06-20/257-
8993. E-mailen: atlasworkkft@gmail.com
Salgótarjáni székhelyű cég keres irodára 
munkavállalókat. Betölteni kívánt pozíciók: 
gazdasági munkatárs – feladatai: könyvelés 
előkészítése, pénzügyi bérszámfejtés, beval-
lások; műszaki munkatárs – feladatai: árajánlat 
kalkulációja, gyártási rajz készítése; informati-
kus munkatárs – feladatai: hálózat szervezése, 
PC karbantartása, honlap kezelése, adat men-
tése; kereskedelmi-kapcsolattartó munkatárs 
– feladatai: kapcsolattartás a partnerekkel, 
készletnyilvántartás. Elvárásaink: idegen 
nyelv- és AutoCad ismerete előny. Fényképes 
jelentkezést a salgoallas@gmail.com e-mail 
címre várjuk, elsősorban salgótarjáni lakhelyűt.

Temetése 2017. március 1-jén
a kisterenyei temetőben

15 órakor kezdődik,
előtte a katolikus templomban 

14.30-kor gyászmisével búcsúzunk.
Minden kedves barátját, kollégáját, 

üzlettársát várjuk, aki szerette.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

SULYOK TAMÁS
elhunyt.
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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)

LUGOSI ISTVÁN

82 éves korában örökre itt hagyott minket. 
Temetése március 4-én (szo.), 10 órakor lesz

a Zagyvapálfalvai felső temetőben
(Spar mögötti).

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
az utolsó útjára elkísérik.  A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

volt Járási és Városi Földhivatal dolgozója
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Szécsény, Magdi Divatáru, Szolárium Rákóczi út 82., a Tűztoronynál

Az új Hyundai H350!
Teljesíti küldetését!

Íme az új haszonjármű, amely meghaladja az Ön elvárásait! Kényelmes és biztonságos, mint egy személyautó, üzleti 
szempontból pedig hatékony eszköz. Akár 5 megrakott EUR raklapot is elvisz, könnyű vezethetőségét a 2,5l CRDi 
motor és a 6-sebességes váltó biztosítja. 3 év kilométer-korlátozás nélküli garanciánk hozzájárul megbízhatóságához.

Az új Hyundai H350 remek munkahely.

A kép illusztráció. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben,
amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségen és a www.hyundai.hu oldalon.

3104 Salgótarján, Ipari park, Park út 10.
Telefon: 32/520-603; 06-30/211-7766 E-mail: zodler@rcarnet.hu

R-CARNET SERVICE KFT.

Auto-Trade ’91 Kft. Hivatalos Skoda Márkakereskedés és Szerviz
Cím: 3100 Salgótarján, Szérűskert út 120.
Telefon: 32/512-243 E-mail: skodaert@autotrade91 kft.hu
Web: www.autotrade91kft.hu

Újonnan nyíló, salgótarjáni, városközponti 
lottózó munkatársat keres. Vizsgával rendelke-
zők előnyben. A rövid önéletrajzokat az alábbi 
címre várjuk: lottozo.salgotarjan@gmail.com
Nyílászáró gyártására, üzemi munká-
ra keresünk munkatársakat, versenyké-
pes bérezéssel. 06-20/481-8888, e-mail: 
allasokst@gmail.com

ÁLLAT

Lovat veszek, öreget, selejtet is. 06-30/729-
9170, 06-70/362-6325, 06-20/493-4607.

Tojótyúk, nagyon szép barna tollas, 
kiválóan tojó, 599 Ft/db áron jegyezhető. 
Balassagyarmat: 06-30/257-1548, Bátony-
terenye: 06-20/540-6903.

Tojójérce, 3 hét múlva tojnak, pecsenye- és 
mulard kacsa, tojótyúk, nagytestű tyúk, ka-
kas, csirke rendelhető. Kérésre felpucoljuk. 
06-30/541-9757.
Magyartarka tehenek eladók. 06-20/207-6402.
Húsjellegű hízók eladók Salgótarjánban. 
06-30/391-5667.

OKTATÁS

Dajka, pedagógiai és gyógypedagógiai 
asszisztens tanfolyam indul Salgótarjánban 
részletfizetéssel. 06-30/637-4083, 06-20/423-
7877. Eng.-sz.: E-000452/2014.
Németből nyelvvizsgázni szeretne? Külföldre 
készül? Nyelvtanulás, fordítás, munkake-
resés, tolmácsolás. Mindenben segítek! 
06-70/337-0527.
OKJ-s dajkaképzés. www.kaszaszakkepzes.
hu, 06-30/269-1061.

TÁRSKERESÉS

Csinos, szeretetre méltó hölgy ismeretségét 
keresem 50 éves korig. 06-20/401-3059.

KÖZÉRDEKŰ

A salgótarjáni ZÖLD ÚT TE nyílt gyalogtúrát 
hirdet 2017. március 4-én szombaton, a 
Zagyvaróna, Sallai út vége – Bugyizló – Ró-
nafalu – Mogyorósi-kilátó – Tehenesi-bányató 
– Határsáv – Réti kereszt – Zagyvaróna, Sallai 
út vége útvonalon. Táv: 18,3 km. Szint: 500 
m Találkozás a 7.15-kor Zagyvarónára induló 
14-es buszon vagy 8.00-kor Zagyvarónán, a 
Sallai út végén. Az esemény a „Salgótarján 95” 
túramozgalom része. Mindenkit szeretettel 
vár Tóth Beáta túravezető. Ki
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Magyar
Vöröskereszt

Nógrád Megyei Szervezete

02. 27., hétfő 8–16-ig 
Vérellátó, S.-tarján, Füleki út 54.

02. 28., kedd 11–13-ig 
Magyargéc, Általános Iskola

02. 28., kedd 11–15-ig 
Szügy, PARAT

02. 28., kedd 14–17-ig 
Nógrádmegyer, Művelődési Ház

02. 28., kedd 16–18-ig 
Drégelypalánk, Művelődési Ház

03. 01., szerda 14–17-ig 
Mátranovák, Iskola

03. 02., csütörtök 14.30–17.30-ig 
Ecseg, Könyvtár

03. 02., csütörtök 14.30–18.30-ig 
Romhány, Orvosi Rendelő

03. 03., péntek 10–13-ig 
Salgótarján, Madách Gimnázium

VÉRADÓNAPOK

Továbbra is várjuk 
kedves Vendégeinket!

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
Folyamatos ÉTELKISZÁLLÍTÁS Somoskőújfalu és Salgótarján 

területén díjmentesen! Az előző nap vagy aznap reggel 
9 óráig leadott rendeléseket 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
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Azonnali kezdéssel várjuk hölgyek és urak jelentkezését 
betanított munkakörbe gyártó vállalathoz több műszakos 

munkarendbe, min. 8 általános iskolai végzettséggel.

MUNKÁT KERES?
Összeszerelő operátori

pozíció

AMIT NYÚJTUNK:
• Korrekt bérezés
• Túlórázási lehetőség
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Hosszú távú munka
•  Határozatlan idejű 

munkaszerződés

• Emelt alap órabér
•  Egyéb ösztönző program, 

bónuszok
• Jelenléti bónusz 10.000 Ft
• Munkaruha biztosítása
•  Bejárás biztosított: ingye-

nes céges buszjáratokkal

Jelentkezését várjuk: operatorok15@gmail.com
Telefon: 06-70/341-4477

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.

2017. február 28. (kedd), 17.00 óra 3.
Rónafalu, Kultúrotthon (Rónai út 28.) választókerület

2017. március 02. (csütörtök), 17.00 óra 3.
Zagyvaróna, Kis-Kultúrház választókerület 
(volt autista iskola épülete, Zagyva út 3.)

2017. március 07. (kedd), 17.00 óra 1.
Salgóbánya, Idősek Klubja (Vár út 7.) választókerület

2017. március 09. (csütörtök), 17.00 óra 1.
Somoskő, Kultúrotthon (Vároldal út 2.) választókerület

2017. március 14. (kedd), 17.00 óra 1., 2.
SÁIK Beszterce-ltp. Tagiskola (Beszterce tér 4.) választókerületek

2017. március 16. (csütörtök), 17.00 óra 2.
Körúti Tagóvoda (Fáy András krt. 35.) választókerület

2017. március 21. (kedd), 17.00 óra 3., 4.
Kanizsai Dorottya Egészségügyi választókerületek 
Tagintézmény (Acélgyári út 73.)

2017. március 22. (szerda), 17.00 óra 4., 8.
Balassi Bálint Megyei Könyvtár (Kassai sor 2.) választókerületek

2017. március 23. (csütörtök), 17.00 óra 5.
Madách Imre Gimnázium (Arany J. út 12.) választókerület

2017. március 28. (kedd), 17.00 óra 5., 6.
SÁIK Gagarin Tagiskola (József A. út 2.) választókerületek

2017. március 30. (csütörtök), 17.00 óra 6.
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő választókerület 
Egyesülete (Lőwy S. út 12–14.)

2017. április 04. (kedd), 17.00 óra 7.
SÁIK Dornyay Béla Tagiskola (Forgách A. u. 1.) választókerület

2017. április 05. (szerda), 17.00 óra 8.
SÁIK Hétközi Diákotthon (Petőfi út 96.) választókerület

2017. április 06. (csütörtök), 17.00 óra 8.
Baglyaskő-Vár Látogatóközpont (Karancs út 78.) választókerület

2017. április 11. (kedd), 17.00 óra 9., 10.
Gerelyes Endre Művelődési Ház (Gorkij krt. 1.) választókerületek

2017. április 12. (szerda), 17.00 óra 10.
Borbély Lajos Szakközépiskola választókerület 
(Csokonai út 21–29.)

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERE az egyéni 
választókerületek képviselőivel közösen

lakossági fórumokat
tart
az alábbi időpontokban és helyszíneken

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!

Rendelje meg most!
Akár 40% kedvezmény!*
Garantáltan a legalacsonyabb árak!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

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!

évesek
lettünk!25

Február 25-én, szombaton

79.900 Ft
59.900 Ft

Részletek
a salgótarjáni
boltjainkban!

160 cm-es rugós 
franciaágy

Színek:
zöld, narancs,

narancs-spirál

Megtakarítás:

   20.000 Ft

engedménnyel!25%egyes
termékek 


