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Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián 
a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony határozott időn belüli 
felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, e-számlával, 
technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj 
a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel pont: Salgótarján, Rákóczi út 21. Tel.: (06 32) 523 325  
Hívd az Invitel Pontot, hogy mikor találkozhatsz kollégánkkal lakóhelyeden!

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL 
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN

HAVI

4 890
FORINTÉRT

+36-20/236-3747
szigker@nogradkas.hu

Salgótarján, Nagymező út 11/A.
+36-32/511-230

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉSEK 
KERESKEDELME

– Ingyenes felmérés, tanácsadás!
–  Hőszigetelő és vízszigetelő rendszerek 

folyamatosan készleten!
– Kérje ajánlatunkat!

Bt.

Új helyen!
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INGATLAN

Salgótarjántól 17 km-re, Egyházasgergén, 
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, Pécskő 
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. Tel.: 
06-70/265-1499, 16 óra után.

Salgótarjánban, norvég típusú szélső sor-
házi lakás gondozott kerttel, garázzsal eladó. 
Értékegyeztetéssel belvárosi csere is lehet-
séges. 06-70/771-4111, 06-32/441-551.

Családi ház eladó Balassagyarmaton, a Deák 
Ferenc utcában, tágas bejárattal, hagyomá-
nyos, 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.
Salgótarján (Zagyvaróna) területén, 120 m2-es 
családi ház 2000 m2-es telken eladó! Gáz- és 
vegyes tüzelésű kazánnal fűthető. Ár megegye-
zés szerint. 06-32/787-880, 06-70/618-1200.

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

Salgótarjánban, Acélgyári út 10/A-ban, 59 
m2-es, 2 szobás lakás eladó, kívülről felújítva. 
06-30/308-3230.
2 szintes, egyedi adottságú lakás eladó a Besz-
terce-lakótelepen, az Ybl Miklós úton. 3 szoba, 
76 m2, belső csigalépcső, 2 külön bejárat. 7,5 M 
Ft. 06-30/370-7570, 06-20/479-0475.
Mátraszelén, közművesített (garázs, pince, 
melléképületekkel), kertes családi házat cseré-
lek, csendes, jó helyen lévő kisebb salgótarjáni 
lakásra. 06-30/996-4750.
2 fürdőszobás, 4 szobás, azonnal költözhető 
családi ház Etes központjában eladó. Tel.: 
06-30/593-4720.
Salgótarjánban, déli fekvésű, összkomfortos, 
4-féle fűtésű, családi ház bekerítve, egybefüg-
gően erdővel eladó (akár bútorozva). Buszme-
gálló 3 percre. 06-32/440-312.
Pécskő Szilvásban, hőszigetelt hétvégi ház 
eladó. Víz, villany, WC az épületben. Tel.: 
06-20/251-1303.
Eladó 2 szobás, gázos, felújított, azonnal 
költözhető lakás a Besztercén. Ár megtekintés 
után. 06-70/573-8071.
Salgótarján zöldövezetében. csendes, nyu-
godt helyen, 2 szintes sorházi lakás eladó. 
06-70/388-3601.
Kiadó a Szerpentin úton 1 szobás, bútorozott 
lakás. 06-20/330-4994.
Eladó családi házat, lakást, nyaralót és 
termőföldet keresek ügyfeleink részére. Tel.: 
06-70/369-1565.

Karancskesziben, 130 m2 hasznos alapterületű 
egyszintes, praktikus elrendezésű családi ház 
eladó. 3 hálószoba, nappali, amerikai konyha, 
fürdő, külön WC, gardróbhelyiség, terasz. 
Műanyag nyílászárók, kiváló hőszigetelés, 
kandalló, gázkazán, padlófűtés, riasztóberen-
dezés, beépített konyhai eszközök, automata 
kapu- és garázsnyitás. 160 m2 térkövezett 
udvar. A házhoz 21 m2 alapterületű, fűthető, 
merülő medencés helyiség, 70 m2 alapterületű 
dupla garázs, 16 m2 alapterületű pergola és 
akácfából készült játszótér tartozik. A telek 1800 
m2, termő gyümölcsfákkal, 200 m2 szőlőültet-
vénnyel és 20 m2 földbe épített borospincével. 
06-20/454-1420.

Eladó! Magánszemélytől, 2 szobás, ame-
rikai konyhás, világos, jó környezetben 
fekvő, tehermentes, Beszterce-lakótelepi, 
III. emeleti lakás (55 m2). Irányár: 5,3 M Ft. 
06-30/705-0240.

Somlyón (belterületen), tetőtér-beépítéses 
hétvégi ház készpénzért, szép környezetben 
eladó. Víz, villany van. 06-20/334-1075.
Eladó Vásártéren, 52 m2-es, I. emeleti, 2 szo-
bás, erkélyes, szigetelt lakás. 06-32/446-132, 
06-30/814-3988.
Somlyóbányán, hétvégi telek kis házzal 
eladó. Víz, villany van. Ár megegyezés szerint. 
06-30/889-5105.
Kiadó salgótarjáni, városközponti, 1 + 2 félszo-
bás, hőszigetelt társasházi lakás. Cégeknek is! 
06-30/423-3293.
1 szobás, felújított lakás Salgótarján belvá-
rosában, az Arany János úton eladó. Tel.: 
06-30/848-9044.
Fiatalok! Eladó salgótarjáni lakás! Akár hitelre 
és CSOK-ra is. 06-70/393-4965.
Kisterenyén családi ház (3 szoba, összkomfort 
+ alsó szint, több helyiség) garázzsal, kúttal, 
beköltözhetően eladó. 06-20/275-2127.
Salgótarjánban, az Alkotmány úton, 2,5 
szobás lakás eladó, kiadó. Érd.: esti órákban, 
06-30/383-1967.
Külön bejáratú szoba kiadó az ÉMÁSZ mögött, 
Újakna úton. 06-70/232-2568.
Bükkszéken, fürdőtől 100 m-re, nyaraló 
berendezéssel együtt eladó. 06-20/360-0485.
Balassagyarmaton, a Kandó Kálmán utcában, 
iker jellegű családi ház eladó. 06-30/376-4278.
Nagyorosziban (Kaluckó), 2500 m2-es gyümöl-
csös és 12 m2-es, 2 szintes faház berendezéssel, 
árammal ellátva eladó. 06-20/952-4841.
Kistarján úton, panorámás, magasföldszinti, 
56 m2-es, átalakított lakás (ár: 5,5 M Ft), az 
Alkotmány úton I. emeleti, 64 m2-es, világos, 
jó állapotú lakás (ár: 10,9 M Ft) eladó. Tel.: 
06-20/580-8680.
Somoskőújfalu központjában az óvodával 
szemben sürgősen eladó 2 szobás, komfort 
nélküli ikerház fele része. 06-20/978-2935.
Nagybátonyban, Szondi út 4. sz. alatt, 90 m2-
es, 2 szobás, összkomfortos családi ház eladó. 
Nyári konyha, garázs van, fűtése gáz- és vegyes 
tüzelés. Ár megegyezés szerint. 06-32/744-981, 
06-30/604-3491.

ÜZLET

Üzlethelyiség kiadó a Bárdi Autóalkat-
rész-üzlettel szemben, 80 m2. Telefon: 
06-70/947-1071.

Kiadó vagy eladó 98 m2-es üzlethelyiség (volt 
Stihl Szaküzlet). 06-70/947-1071.
Salgótarjánban, frekventált helyen, főúton, üz-
letnek 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 üzemelő 
helyiségben WC, mosdó, két külön bejárat van. 
Könnyű megközelíthetőség, jó parkolási lehe-
tőség. Salgótarján, Alkotmány út 9., Interflex 
Nyomtatványbolt. 06-20/936-4639.
Salgótarjánban, 448 m2-es telken, 226 m2 be-
épített területtel rendelkező, irodának, kisüzem-
nek, kis átalakítással lakásnak használható 
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.

Salgótarján központjában, Fő tári pavilon-
sori üzlethelyiség eladó vagy kiadó! Tel.: 
06-30/968-1399.
Egri strandon, melegkonyhás büfé betegség 
miatt eladó. 06-30/340-3663.
Salgótarján, Salgó út 48. sz. alatti Kékacél 
Presszó családi okok miatt eladó. Telefon: 
06-20/268-6150.

VEGYES

Kázsmér kendőt, szoknyát, néptánccsoport 
részére, magas áron felvásárolok! Hagyaték, 
régiség, bármi érdekel! Hívjon bizalommal! 
06-30/475-7928, Salgótarján.
Régiség, hagyaték vásárlás! Bútor, háziszőttes 
vászon, kázsmér kendő, dunna, porcelán, 
veterán autó-motor, játék, kerékpár, rádió, régi 
gázbojler (hibás is), 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, porcelánt, 
fateknőt, fa tálat, fa létrát, tonett széket, sámlit, 
hokedlit, lócát, komódot, tulipános-, szuszék 
ládát, padot, szennyesládát, konyhaszekrényt, 
régi fa  ajtót, ablakot, zsalugátert, régi falitányért, 
köcsögöt, öntvénykályhát, masinát, Jancsi és 
Csikó kályhát, antik órát, festményt, könyve-
ket, csengőt, kolompokat, rádiót, tortatartót, 
régi pénzt, kitüntetést. Veterán 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, 
szódásüveget, vasfogast, bányászlámpát, 
kovácsüllőt, 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! Bútoro-
kat, 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–12.000 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, nagyméretű kombi hűtő,  2, 3 és 6 fiókos 
fagyasztószekrény, 4 részes szekrénysor, Salgó 
tűzhely, masina, porszívó, modern tévéállvány, 
újszerű sarokülő (ágyazhatós), 3-as kanapé 
ágyazható, 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 üvegballonok, fonott demizsonok (5–10–15 
l), hordozható cserépkályha, fa tüzelésű bojler, 
rotációs kapa utánfutóval+tartozékaival, 125-
ös, 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, dexionpolc 
(rozsdás is), rádió, autó, motorkerékpár alkat-
részek, régi gázbojler, játékok, pénz, kitüntetés, 
régi fényképezőgép, objektívek, képeslap, 
egyebek. Bármi érdekelhet. 06-30/912-9916, 
antiklimlom@gmail.com

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

Endrefalván, Fő út 1. családi ház eladó. 
Bútorok külön is megvásárolhatóak. Tel.: 
06-32/420-828.

GÉPI FÖLDMUNKA
MINIKOTRÓ KISGÉPPEL
Árokásás, csatornázás,
közműárok kiemelés,
törés, rézsű készítés,

tereprendezés.
A gép kis mérete miatt

a terep károsodása
minimális.

Kiszállási díj:
10.000 Ft+áfa
Óradíj:  
8.000 Ft + áfa

Tel: 36-30/9427-180

Ha fenti ajánlat elnyerte tetszését, küldje el fényképes önéletrajzát 
az alábbi e-mail címre: rigorobertne@qualiform.hu

Kohó- vagy 
anyagmérnököt keres

ÖNTŐ TECHNOLÓGUS munkakörbe!
Feladat:

•  Általános és egyedi technológiák készítése 
és azok folyamatos karbantartása.

•  Aktív közreműködés és irányítási tevékenység 
a műszaki feltételek javítására, a selejt csökkentésére, 
a termelékenység növelésére.

Elvárások:
• Felsőfokú anyagmérnöki/kohómérnöki végzettség
• Kommunikációképes angol és/vagy német nyelvtudás
• Határozott, magabiztos fellépés
• Kiváló problémamegoldó képesség

Amit kínálunk:
• Azonnali munkalehetőség
• Jó csapatmunka
• Hosszú távú munkalehetőség, kihívásokkal teli feladatok
• Szakmai fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: 3032 Apc Vasút út 1.

CLIONET BT.

TAVASZI 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

Salgótarjáni piacon lévő

Berendezéssel vagy anélkül.
Pályázat igényelhető!
06-70/393-4965

kávézó-büfé 29 m2-es
üzlethelyiség eladó!
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A PRYSMIAN Magyar Kábelművek 
az alábbi munkakörbe keres sikerorientált jelentkezőket: 

IRODAVEZETŐ – Balassagyarmat
FELADATOK
–   a gyárigazgató és a vendégeinek támogatása
–  kb. 20 fős iroda napi ügyeinek intézése
–   irodai és nem termelési anyagok  

beszerzések bonyolítása
–   beérkező számlák nyilvántartása, ehhez 

kapcsolódó dokumentumok szükség szerinti 
elkészítése, regisztrálása és nyomon követése 
a számlázási rendszerben

–   házipénztár vezetése, kezelése
–   könyvelési anyagok gyűjtése, átadása 

a könyvelőnek, kapcsolattartás a könyvelővel
–   postázás, érkeztetés 
–   céges programok, események szervezése, 

rendezvényszervezéssel/ vendéglátással 
kapcsolatos előkészítési és adminisztratív 
teendők

–   cégautók kezelése, kiküldetési okmányok 
elkészítése

AMIT KÍNÁLUNK 
–  Stabil jövedelem-, ösztönző- és juttatási 

rendszer
–  Biztos, stabil munkahelyi háttér
–  Fiatal és dinamikus csapat
–  Fejlődés lehetősége, szakmai kihívás

ELVÁRÁSOK
–   felsőfokú végzettség
–   magabiztos angol nyelvtudás  

szóban és írásban
–   magabiztos számítógépes felhasználói 

ismeretek, MS office jártasság
–   önálló problémamegoldó képesség
–   gondoskodó, rendszerező 

szemlélet,segítőkészség
–   asszisztensi és/vagy irodavezetői tapasztalat
–   pénzügyi / számviteli ismeretek
–   ECDL vagy bármilyen IT végzettség

JELENTKEZÉS:
Személyesen a Balassagyarmati gyárban (2660 Balassagyarmat, Nyugati Ipartelep 10.) jelentkezési lap 
kitöltésével, vagy e-mailben: recruiting.hungary@prysmiangroup.com címre küldött jelentkezéssel. 

Tehergépkocsi-személygépkocsi, 
motorkerékpár-alkatrészek
Karosszériaelemek
Gumiabroncs-kereskedelem
Kenőanyagok, Protec-adalékok
Versenyképes árak

AUTO-TRADE ’91 Kft.
3100 Salgótarján,
Tanács út 11.

32/520-620

Autóalkatrész-üzlet nyílt
Salgótarjánban, a Vásártéren

(a régi Háztartási Üzlet helyén)

Nyitva: hétfő–péntek 8–17

Nyitva: h.–p. 8.00–16.00-ig, szo. 8.00–12.00-ig.
Érd.: 20/486-1569, 32/310-797.

a SALGÓFER KFT. telephelyén
S.-tarján (Pálfalva), Hősök út 2. (A volt Peugeot Autószalon udvarán)

Színesfém- és vashulladék-
FELVÁSÁRLÁS

A LEGMAGASABB NAPI ÁRAKON

Nyúzott vörösréz 1.300 Ft/kg
Vegyes vörösréz 1.200 Ft/kg
Sárgaréz 820 Ft/kg
Tiszta alumínium 360 Ft/kg
Alumínium öntvény, festett 280 Ft/kg
Saválló 280 Ft/kg
Vas 52 Ft/kg
Vaslemez 42 Ft/kg
Akkumulátor 230 Ft/kg
Alumínium italos doboz 120 Ft/kg
Papírhulladék 15 Ft/kg
Réztartalmú szigetelt kábel 320 Ft/kg

Nagyobb tétel esetén az ár egyedi megállapodás alapján!
Haszonvas-értékesítés 150 Ft/kg

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. ápr. 21-én, 16 órakor!

Tantermi tanfolyam változatlan feltételekkel!



4 2017. március 23.Hirdetésfelvétel: Nagybátony, Háztartási és Papíráru Bolt, Ózdi út 41.
FRISS Reklámstúdió Salgótarján, Március 15. út 10. (Pécskő Áruház mögött) 12.00–14.00

Mosógép+centrifuga együtt 20 E Ft (külön 
is), mini mosógép dobozában 12 E Ft, 200 
l-es Lehel hűtőszekrény 12 E Ft, megkímélt 
fagyasztóláda, 16 E Ft, Daewoo mikró 6 E Ft, 
kisméretű centrifuga 5 E Ft, ETA vászonzsákos 
porszívó 4.500 Ft, gyerek elektromos roller 22 
E Ft, quad 10 E Ft, asztalosipari szalag- és 
korongcsiszológép, FÉG Sieszta kályha 4 E Ft, 
újszerű minigrill, szőnyegek, gázrezsó, 22-es 
magyar 15 E Ft és 12-es talpas húsdaráló 5 E Ft, 
fogasléces hurkatöltő, demizsonok, káposztás 
cseréphordó. 06-20/237-5320, Salgótarján.
Cserépkályhák, újak és bontottak berakással 
eladók. Átrakás is! 06-70/388-9815.
Felvásárolok komplett hagyatékot, régiséget! 
Mindenféle zománcozott terméket: edényeket, 
lámpabúrát, babakádat, zsírosbödönt, zsétárt, 
katlant, vödröt, lavórt, lavórtartót, étel- és tejhordót, 
kupát, mérleget, ceglédi kannát, vajlingot, reklám-
táblát, 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, uta-
zóládát, 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 locsolókannát, teknőt, fazekat, por-
celánt, vödröt. Kovácsüllőt, kovácsoltvas dol-
gokat, 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, fagyasztót, 
konyhabútort, ülőgarnitúrát, kanapét, heverőt, 
asztalt, székeket, szobabútort, franciaágyat. 
Háziszőttes 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 disz-
nóvágási felszerelést, zománcozott dolgokat, 
kovácsoltvas dolgokat, kerítést. Hagyatékot 
vásárolok! Salgótarján, 06-70/933-9737.
Dunnát, párnát, mindenféle tollat megvásárolok 
és kázsmér kendőt. Házhoz megyek hívásra. 
06-70/418-3143.
Magánszemély keres az 1970–2000 közötti 
időszakból salgótarjáni eseményekről szóló 
plakátokat, könyveket. 06-30/654-5360.
Átveszek rádiót, mikrosütőt, kábelt, akku-
mulátort, vasat. Ugyanitt rönkfadarabolást és 
fakivágást vállalok. 06-20/517-5254.
Ezüst, platina, palládium, paszta, nitrát, 
forrasztópálca, amalgám, érintkezőpogácsa 
felvásárlása minden formában, ezek ötvözeteit. 
06-20/923-4251.
Gerincbetegek! Salgótarjánban, eredeti de-
nevérpad bérelhető (alkalmanként is), esetleg 
eladó. Ingyenes kipróbálás! 06-30/423-3293.
50 db beton kerítésoszlop eladó. Telefon: 
06-30/219-7373.
Sürgősen eladók: barna–fehér modern szekrény-
sor, burgundi színű, bársony ülőgarnitúra, dohány-
zóasztal, barna komód, bézs–barna szőnyegek, 
konyhaasztal székekkel. 06-70/594-8654.
Diót vásárolok héjasan és pucoltan. Tel.: 
06-70/583-7776.
Eladó 8 db 15 keretes, 3 db 18 keretes kaptár. 
06-32/355-423.
Békéscsabai, piros tetőcserép a Károlyin 
eladó. 06-32/420-189.
Mountain Bike és gyerek kisbicikli pótkerékkel, 
PSZ, hűtőszekrény, babakocsi, bőr forgószék 
eladók. 06-20/475-8391.

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 évjárat-
tól, állapottól függetlenül! Érdekel még veterán 
autó, motor, kerékpár is! 06-30/565-4638.
Gyűjtő vásárol öreg, rég leállított, örökölt, hibás, 
okmányok nélküli, hiányos autót, motort, kerék-
párt, megmaradt alkatrészeit, Skoda, Trabant, 
Wartburg stb, szakkönyveket, régi forgalmit, 
rendszámtáblákat, totókat, információ is érde-
kel (honorálom). 06-30/912-9916.
1300-as Multi Jet Diesel motor komplet-
ten, olcsón eladó. (Turbó, porlasztócsúcs, 
üzemanyag-szivattyú, valamint fűzött blokk 
+ olajteknő külön is eladó). 06-30/955-1074.
Jawa, Simson, MZ, Pannónia,  Komar és 
korabeli motorokat, alkatrészeket vásárolok! 
06-20/445-7035.
125 cm3 Endro önindítós, vízfűtéses, papírok 
nélkül 170 E Ft eladó. 06-30/371-6102.
Simson S51, 3 sebességes, jó állapotban eladó, 
120 E Ft. 06-30/371-6102.
Opel Corsa Elegance 1.4-es, 2001-es, friss 
műszakival, sok extrával, kitűnő állapotban 
eladó. 06-30/296-1518.
Új Skoda Favorit alkatrészek olcsón eladók. 
06-30/714-1146.
Eladó robogó motorkerékpár, 50 cm3! Tel.: 
06-30/272-6433.

SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

06-20/485-5252

Alkalmazottat
felveszek!

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

Redőnyök, rovarhálók, harmonikaajtók, sza-
lagfüggönyök  szerelése, javítása, gyorsan és 
olcsón. 06-70/311-7564.
Műszaki vizsgáztatást, műszaki vizsgára 
felkészítést vállalok rövid határidővel, korrekt 
áron. 06-30/985-8134.

Síremléktisztítás

Kovács Zsolt 06-20/976-2244

Felújítás, javítás,
impregnálás, betűfestés

www.tisztako.hu

Redőnyök, szúnyoghálók garanciával. Tel.: 
06-30/279-0958.
Tűzifa Mihálygergén eladó, tölgy, cser, bükk, 
akác 23 E Ft/m3. Tőke 24 E Ft/m3, aprítva: 25 
E Ft/m3. Ingyenes házhoz szállítás! 06-20/236-
4178, 06-30/967-9715.
Veszélyes, magas fák kivágását vállalom. 
Hétvégén is hívható. 06-20/214-4398.
Duguláselhárítás, ingyenes kiszállás, profi 
gépekkel, gyorsan, tisztán. Csatornatisztítás. 
Gyűjtővezetékek kamerás ellenőrzése. Tel.: 
06-20/243-9279.
Kémény-béléscsövezés (előtte tisztítás), 
kéményjavítás, kéményajtó-beszerelés. Tel.: 
06-20/243-9279.
Veszélyes fa kivágása, teljes eltakarítás, 
bozótírtás. Ui.: duguláselhárítást, bármilyen 
munkát vállalok. Hívjon bizalommal! Az árban 
megegyezünk. 06-20/385-8123.
Palatető bontás nélküli felújítása színes, mintás, 
bitumenes zsindellyel. Ingyenes árajánlat-ké-
szítés. Akció -10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu
Duguláselhárítás falbontás nélkül, 0–24-ig 
zsírtalanítás, csatornatisztítás géppel, hétvégén 
is, garanciával. 06-70/233-0673.
Horvátországi tengerparton apartman kiadó. 
06-30/318-1810, 06-20/956-7766.

Tűzifa eladó méteres szálakban (1 x 1 x 
170), erdei m3-ben: Tölgy, bükk, gyertyán, 
akác 20.000 Ft/m3-től. Gyors kiszállítás. 
06-20/505-6029.

Kúttisztítást, kútmélyítést, szivattyúzást és faki-
vágást vállalok. Pl.: fenyő, dió. 06-30/951-0378.
Kárpitos munkákat vállalunk, bútorozás 
olcsón, gyorsan. Egyedi franciaágy, ülőgarni-
túra elkészítése a kívánt méretben, kivitelben, 
garanciával. 06-20/943-2828.

Tűzifa eladó! Cser, tölgy, bükk. Erdei m3:
1 x 1 x 1,70 méterben 22.000 Ft. Tőkézve:
23.500 Ft. Hasogatva: 25.000 Ft. Gallyfa:
16.000 Ft. 06-20/587-6166.

Mobilfodrászat! Kényelmesen otthonában, 
bárkinek, bármikor, női-férfi-gyermek frizurák. 
Hívjon, felkeresem! Tel.: 06-20/533-7966, 
06-32/743-096.
Vállalok kerti, ház körüli és takarítási munkákat 
Salgótarján és környékén. Megbízható, precíz 
munka. +421-902-591762.
Aszfaltozás teljes kivitelezése. Útlapkészítés, 
martaszfaltozás, melegaszfalt, földmunka, 
térkövezés. Kótai Gyula: 06-30/367-2164.
Veszélyes fák kivágását, szobafestést, ácsmun-
kát, csatornázást, kőművesmunkát akciósan 
vállaljuk. 06-20/509-5104.
Éva Szépségszalon Salgótarján Gorkij-telep, 
várja kedves vendégeit: kozmetika, fülbelövés, 
fodrászat, hajgyógyászat, pedikűr, manikűr, 
talpmasszázs, műköröm, szoláriumunkban új 
uniós csövekkel (állószolárium 3 perc 200 Ft, 
fekvőszolárium 690 Ft 20 perc). Bejelentkezés: 
06-32/788-070.

ÁLLÁS

Nyerges, ponyvás, ill. nyerges billencs autóra 
keresek sofőrt, C+E kategória. Hetelős mun-
kára. Bátonyterenye 06-30/323-5482.
Budapesti munkahelyre kőműves-, vasz-
szerelő-, ácsbrigádot keresünk bejelentett 
munkahelyre. 06-30/914-1141.

• ÖSSZESZERELŐ
• CNC-HAJLÍTÓ GÉPKEZELŐ

• C+E vezetői engedéllyel 
és GKI kártyával rendelkező 

KAMIONSOFŐR
Jelentkezni az apostol@alukov.hu

címen lehet

Bátonyterenyei Ipari Parkban lévő 
üzembe az alábbi munkakörökbe 

keresünk megbízható munkatársakat:

Kertészeti munkára keresünk férfi-női mun-
kaerőket. Gereblyézés, gyomlálás, fűkaszálás 
munkakörbe. A munkavégzés helye Budapest. 
További információ telefonon. 06-70/618-1989.
Zamárdiba, egész éven át nyitvatartó étterem 
hosszú távra szakácsot keres. Szállást, ellátást 
tudunk biztosítani. 06-30/946-0512.
CO-hegesztőket és szerkezetlakatosokat 
keresünk vidéki munkahelyre (Győr mellé), 
ottlakással. 06-30/937-4157.

• ADMINISZTRATÍV MUNKATÁRS
• Műszaki ismeretekkel és angol

nyelvtudással rendelkező
KERESKEDELMI MUNKATÁRS

Jelentkezni az apostol@alukov.hu
címen lehet

Bátonyterenyei Ipari Parkban lévő 
üzembe az alábbi munkakörökbe 

keresünk megbízható munkatársakat:

TRP-Terenye Kft. pénzügyi munkatárs jelent-
kezését várja. E-mail: iroda@trp-terenye. Tel.: 
06-30/309-0775.
Autófényezőket keresünk ipari fényezéshez, 
vidéki munkahelyre (Győr mellé) ottlakással. 
06-30/937-4157.
Angol nyelvtudású személyt keresek irodai 
munkára, munkakör: partnerekkel való kapcso-
lattartás telefonon. 06-30/977-2516.

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.

Minden életkorban elvégezhető, egyszerű gyakorlat, amely naponta 
2x3 percet vesz igénybe! Növeli a memória-, a tanulási és a kon-
centrációs képesség fokozását (gyerekeknél is). Segít megelőzni az 
időskori szenilitást, a kiegyensúlyozottság és nyugalom kialakítását. 
Erősíti az immunrendszert. A tanfolyam ára: 6.500 Ft.

Jóga az agyteljesítmény növelésére
3 órás tanfolyam!

06-30/382-1409 • pranaoktató@gmail.com • www.pranagyogyasz.hu

2017 március 31. péntek, 16.30–19.30-ig, Salgótarjánban!

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

SZUPER ÁRAK a Dolinkában!
André sarok Alfa heverő

Alfa franciaágy

+ Berta 6 sz. étkező 

149.900 Ft

40.000 Ft

65.000 Ft

155.000 Ft

• univerzális • ágyneműtartós
• erős szövettel

Dóri 2 m-es konyhasor

• magas fekhelyes

Együtt:

Minden
EGYEDILEG 
összeállított 

konyhabútorra 
10%

engedményt 
adunk április 

30-ig!

SÍREMLÉKEK
www.nogradsiremlek.hu • 06-20/933-3115

300 m2-en
50-féle síremlék!

A megye legnagyobb 
síremlékbemutató terme.

Salgótarján,
Piac belső

udvarában.



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

Részletes moziműsor, jegyrendelés: www.salgoapollo.hu

Legújabb premierfilmekkel, 
Dolby 3D rendszerrel!

Március 30–április 5. (cs.–sz.)

facebook.com/apollosalgotarjan

S A L G Ó T A R J Á N

színes, magyarul beszélő 
amerikai akcióthriller (16)

1. terem, 3D
csütörtöktől szerdáig 18.15, 20.30

színes, magyarul beszélő, 
amerikai musical, 123 p. (12)

színes, mb., amerikai
családi animációs film (6)

1. terem, 3D
csütörtöktől szerdáig 16.00

Kojot
színes, magyar dráma., 126 p. (16)

2. terem, 2D csütörtöktől szerdáig 16.15

Élet
színes, mb., amerikai sci-fi (16)

2. terem, 2D csütörtöktől szerdáig 20.15

Bukós szakasz
színes, am. akció-vígjáték 100 p. (16)

2. terem, 2D csütörtöktől szerdáig 18.30

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

Nyitás az első film kezdete előtt
egy órával

Törzskártya igényelhető

A diákkedvezményes jegyhez diákigazolvány felmutatása szükséges

Páncélba zárt szellemSzépség és a szörnyetegHupikék törpikék – 
Az elveszett falu

1. terem, 3D
csütörtöktől szerdáig 14.00, szo.–v. 12.00

2. terem, 2D
csütörtöktől szerdáig 14.15

Magyar
Vöröskereszt

Nógrád Megyei Szervezete

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

03. 28., kedd 10–17-ig 
Kisterenye, Óvoda (Jászai M. út)

03. 28., kedd 13–15-ig 
Balassagyarmat, Cserhát Mentő-
kutás Egyesület Bázis

03. 28., kedd 16–17.30-ig 
Balassagyarmat, Bölcsöde

03. 29., szerda 14–18-ig 
Bárna, Polgármesteri Hivatal

03. 30., csütörtök 15–18.30-ig 
Dejtár, Iskola

VÉRADÓNAPOK

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!

•  Öntödei betanított 
munkás

• TMK-lakatos
•  Szerszámkészítő/

mintakészítő
• Minőségellenőr
• Öntvény tisztító
• Művezető

A PYROVEN Kft. (vasöntöde)
pásztói telephelyére

munkatársakat keres új 
üzemrészébe az alábbi 

munkakörökbe:

Jelentkezését várjuk a
06-20/288-0106 telefonszá-
mon hétköznap 8–16 óráig.

Amit kínálunk:
•  Munkavégzés új, korszerű 

üzemcsarnokban
• Versenyképes jövedelem
•  Hosszútávú, kiszámítható 

munkalehetőség
• Utazási támogatás

LUNA BÚTORHÁZ

Salgótarján, Bajcsy-Zs. út 18./A. T.: 32/423-188. Ny.: h.–p. 9–17, szo. 9–13.
A készlet erejéig. A képek illusztrációk!Ba
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Kattintson internetes oldalunkra! www.lunabutor.hu

Bőséges áruválaszték, kedvező árak, kedves kiszolgálás!

236.600 Ft

Sarok + fotel + 2 db nyitható puff

Külméret: 220x270 cm. Ágyazható, ágyneműtartós,
univerzális, nagy szövetválasztékkal.

AKCIÓS!

199.000 Ft

Barone sarokgarnitúra

Vác - 2 elérhető pozíció:
BETANÍTOTT 

CSŐFORMÁZÓ 
nettó: 175 000-185 000 Ft/hó

BETANÍTOTT 
ÖSSZESZERELŐ 

nettó: 125 000-133 000 Ft/hó
Prémium, fél évente 

béremelés, céges buszok, 
100% Volán és MÁV térítés
jelentkezes@pannonwork.hu

06-30/230-35-61

• mert a miénk,
• mert szórakoztató, 

• mert hatékony 
• mert SZERETEM!

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

www.radiofocus.hu

Városközponti
irodaházban

Érd.: +36-20/596-8112

Üzlethelyiség és
irodahelyiségek
BÉRBEADÓK

Salgótarján, Réginyomda üzlethelyiségben

ZÖLDSÉGES-
GYÜMÖLCSÖS

Zsákos burgonya

1.550 Ft/10 kg
155 Ft/kg

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

Paradicsom

699 Ft/kg

55 Ft/db

TV-paprika

Görög narancs

Kápia- és Kaliforniai 
paprika

Görög eper Vörös hagyma

299 Ft/kg
149 Ft/kg1.690 Ft/kg

1.290 Ft/kg
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Nógrád Megyei Szuperinfó
Megjelenik Nógrád megye minden településén, 

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

Felelős vezető: Losonczi Tamás
Felelős szerkesztő: Kis Jánosné

Szerkesztőség: 3100 Salgótarján, Fő tér 1.
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.

Salgótarjáni MOL töltőállomásra férfi dolgozót 
keresek. 06-30/535-4337.

Mc Donald’s OKJ-s végzettségű fiatalokat 
keres azonnali munkakezdéssel. mcdo-
naldsfelvetel@gmail.com, 06-32/420-420.

Gödi telephelyre gyakorlattal rendelkező ipari 
fényezőket keresünk. 06-20/401-0401.
Erdő telepítéséhez, csemetézésre, erdőműve-
léshez keresek női-férfi munkaerőt Salgótarján 
vonzáskörzetéből. 06-30/737-7007.
Vízóra-leolvasáshoz keresünk munkatárakat, 
részmunkaidőben, Pásztó térségében. Jelent-
kezni munkaidőben: 06-36/516-070, 06-30/983-
1292, toth.janos@merocs.hu
Szállítmányozó cég targoncázni tudó raktárost 
keres részmunkaidőbe, max napi 4 óra munka-
végzéssel. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. 
C kategóriás jogosítvány előnyt jelenthet. 
06-20/773-0630.
CNC-forgácsolókat, szerkezetlakatosokat 
keresünk korrekt bérezéssel. 06-70/633-0463, 
szakmunka01@gmail.com
Pavilonsori gyros-osba eladót keresünk. 
06-20/424-4462.

ÁLLAT

Cseh és szlovák, sötét, ordas németjuhász szü-
lőktől ígéretes kölykök eladók. 06-20/495-6883.

Tyúkvásár! Aranyosi tyúkvásár, 1 éves vörös 
tojótyúk, szép tollasak, 600 Ft/db. Ingyenes 
házhoz szállítás! 06-30/757-6057.

Méhcsalád 20 NB fél kereten vagy kaptárral 
eladók Szécsényben! 06-30/551-4043.
25 hetes, szabadtartású tojótyúkok eladók! 
Ingyenes szállítással. Tel.: 06-30/748-7634, 
06-70/255-7414.

Tojótyúk egyéves, 599 Ft/db áron jegyez-
hető: Balassagyarmat 06-30/257-1548, 
Bátonyterenye 06-20/540-6903.

Nagytestű, fehér tyúk, barna tojótyúk eladó. 
Rendelhető: 06-30/621-7602.
Keltetőtojás, őshonos: fogolyszínű, kenderma-
gos, sárga, fehér és erdélyi kopasznyakú tyúk-
fajtákból, dejtári telepről eladó. 06-30/958-1542.

TÁRSKERESÉS

56 éves férfi társat keres. 06-20/390-5534.
Hosszú távú, komoly, tartós kapcsolatra 45–55 
év közötti, salgótarjáni hölgyek jelentkezését 
várja 45 éves fiatalember. 06-20/239-1997.
60-as férfi, nemdohányzó társat, barátnőt keres. 
06-70/523-7267, 18 óra után.

KÖZÉRDEKŰ

A Belvárosi Nőklub és a NYOK közös, ingyenes 
használtruha-, cipő-, gyerekjátékosztást tart. 
Helyszín: Salgótarján, SZMT-székház, Fő tér 1., 
I. emelet, 6-os terem. Időpont: 2017. március 
28-án, délután 3 óra. Jöjjenek el, érdemes, 
mindenkit szeretettel várunk.
A ZÚTE nyílt túrát hirdet március 26., vasárnap 
10–15 óráig. Táv: 13,5 km. Szint: 400 m. Útvonal: 
Salgóbánya – Zagyva források – Réti kereszt – 
Rónabánya – Szilvás-kő – Kis-Szilvás-kő – Bazal-
tömlés – Rónabánya – Tehenesi-tó – Rónai-lapos 
– Salgóbánya. Találkozás Salgóbányán, a 11/B 
busz végállomásán 10 órakor. Szeretettel vár 
mindenkit Félegyházi Éva túravezető.

MÁRCIUS 23-án: EMŐKE 24-én: GÁBOR, KARINA 25-én: IRÉN, ÍRISZ
26-án: EMÁNUEL 27-én: HAJNALKA 28-án: GEDEON 29-én: AUGUSZTA

Salgótarjáni cég munkatársat keres terme-
léskisegítő feladatok ellátására. Amit kínálunk: 
hosszú távú munkalehetőség, vidékieknek 
utazástérítés, étkezési hozzájárulás, év végi 
juttatás. Jelentkezés személyesen hétközna-
pokon 8–14 óráig a Nuovi Prodotti Kft.-nél, a 
Petőfi út 3 sz. alatt vagy e-mailben, n.p.prod@
globonet.hu
Salgótarjáni cég munkatársat keres gépbeál-
lító-karbantartó munkakörbe. Elvárás: önálló, 
pontos munkavégzés, műszaki rajz olvasása, 
gépbeállításban jártasság. Várjuk a tanulni 
vágyó ambíciózus pályakezdők jelentkezését 
is. Jelentkezés személyesen hétköznapokon 
8–15 óráig a Nuovi Prodotti Kft.-nél, a Petőfi út 
3 sz. alatt vagy e-mailben, n.p.prod@globonet.
hu. Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, 
hosszú távú munkalehetőség, vidékieknek 
utazástérítés, étkezési hozzájárulás, év végi 
juttatás.
Egyedi gyártású, fém alapú termékek gyártá-
sához művezetőt keresünk. Feladat: a gyártás 
teljes körű koordinálása, vezetése 6–8 ember 
közreműködésével. Feltétel: salgótarjáni lak-
hely, vezetői gyakorlat. Fényképes önéletrajzot 
a salgoallas@gmail.com e-mail címre várjuk.
Vásárcsarnokba (zöldséges), szakképzett 
eladót keresünk. 06-70/570-2655.
Keresek 60 éves, beteg hölgy mellé erős 
fizikumú hölgyet ápolási munkára. 24 órás 
munkaidőbe, váltótárs mellé. 06-20/383-0080, 
délelőtti órákban 06-32/311-088.
Szakképzett eladót felveszünk. Fényképes 
önéletrajzokat a Gazdi Bolt-ba lehet leadni. 
Salgótarjén, Erzsébet tér 6.
Dunakeszi munkahelyre keresünk 1 műszakos 
munkarendbe, gyárba, szerkezetlakatosokat, 
szerelőlakatosokat, asztalosokat, villanysze-
relőket, vízvezeték-szerelőket. Hosszú távú, 
hivatalos munka, jó kereseti lehetőség. Bejárást, 
lakást cégünk biztosítja. Jelentkezni személye-
sen Salgótarján, Fő tér 1 sz., II. emelet, 2. ajtó 
(Szuperinfó épülete) irodában önéletrajzzal. 
Telefonon: 06-20/257-8993. E-mailen: atlas-
workkft@gmail.com
Cégünk nappalos és éjszakai műszakba keres 
28 év fölötti, megbízható dolgozókat fizikai 
munkára, csomagolói munkakör betöltésére, 
budapesti munkavégzésre. A bejárást cégünk 
biztosítja. 06-20/331-5712, dibarpack@
gmail.com

Rio-Kőbánya Kft. keres Apc, Lőrinci, Bá-
tonyterenye területekre: gépészmérnök, 
útépítő mérnök, mélyépítő mérnök kollé-
gákat. Önéletrajzokat a mernokallas0308@
gmail.com-ra várjuk.

Cégünk operátor pozícióba keres munkatár-
sakat. 06-70/633-3885, munka4u@gmail.com
Gyümölcsfák metszéséhez értő embert kere-
sek rimóci alkalmi munkára. 06-30/922-3719.
Kisterenyére, az Arany Fácán Sörözőbe 
szakképzett pultos hölgyet keresek. Tel.: 
06-20/957-8373.
Ausztriába, határ közeli bárba csinos hölgye-
ket felveszünk. Korrekt feltételek. Kezdőket is 
várunk. 06-30/534-4699, 0043/664-2366335.
A Postaautó Duna Zrt. salgótarjáni telephelyére 
tapasztalt autószerelőt keres. Érdeklődni lehet: 
06-30/771-9929.
Azonnali kezdés állattenyésztésben. A Gödöllői 
Tangazdaság Zrt. keres: állatgondozó (fejő, elle-
tő) munkakörbe munkatársakat. Munkavégzés 
helye: Hatvan, nagygombosi szarvasmarha-te-
lep. Feltétel: min. 8 általános iskolai végzettség, 
gyakorlat, nagy munkabíró  képesség, önálló 
munkavégzés. Állattenyésztésben szerzett 
tapasztalat előny. Szállást igény szerint bizto-
sítunk. Jelentkezni önéletrajz leadásával lehet 
e-mailben: csala.antal@gtrt.hu vagy telefonon: 
06-20/406-8167 vagy személyesen: 3000 
Harvan–Nagygombos, Szarvasmarha-telep.
Sofőrt keresek 3,5 tonnás furgonra, nemzetközi 
tapasztalattal, hosszú távú munkára. B kategó-
riás jogosítvány is elég! Fizetés megegyezés 
szerint. 06-30/277-7049.
Állattartó telepre mezőgazdasági gyakorlattal 
traktorost keresünk. 06-70/376-7347.

Magyarországi telephellyel 
rendelkező Német betonacél 

feldolgozó cég keres 
Európai üzemeibe

CO hegesztőket  
és betonacél 

feldolgozókat 
tartós kiküldetésre

Elvárás:
-  több műszakos munkarend és  

változó munkahely vállalása
- hegesztésben szerzett tapasztalat
-   hegesztő, karosszérialakatos,  

szerkezetlakatos géplakatos,  
esztergályos végzettség

- nagy munkabírás
BIZTOsÍTUNK:
-  határozatlan idejű munkaviszony
-  kiemelkedő fizetés
-  szállás 

Jelentkezni lehet: 
22/574-318, 22/574-082 

számon munkanapokon 8-16-ig

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

Kiemelkedő bérek:
Alap + teljesítmény br. 240 000 Ft

átlagosan + juttatások
Munkarend:

egy műszak, hétfőtől péntekig,
munkaidő kezdete reggel 6.00 óra

Feladatok:
Rendelések összekészítése, 

majd kézi békával megfelelő kapura 
mozgatása stb.

A munkakör betöltéséhez általános 
iskolai végzettség szükséges!

Áruösszekészítő és Reszortos
munkakörbe várjuk leendő

munkatársaink jelentkezését! 

Jelentkezésedet várjuk személyesen 
Salgótarjánban, a Pécskő Áruház első 

emeletén található irodánkban
vagy telefonon a 06-20/256-4154

telefonszámon, illetve a
jelentkezes@partnerlog.hu

e-mail címen.

www.infonograd.hu/programok Keress minket a Facebook-on is!

BALASSAGYARMAT
Madách Imre Filmszínház 35/315-405  
Márc. 23–29., naponta 15.30, 17.45, 20.00, 
szo.–vas. 10.00, 12.30 is,  p.–szo. 22.15 is 
3D, FIGYELEM! A filmet minden nap 13.45, 
szo.–vas. 11.00 órától 2D-ben is vetítjük: 
Szépség és a szörnyeteg; naponta 18.00, 
20.00, p. 22.00 is: Élet; 16.00: Kincsem.
Márc. 25., 22.00: Mátrix: Reloaded / Spring 
Fesztivál – Ajkay Ádám, Jauri, Dj. Dawed, 
Rowland.
Mikszáth Kálmán Művelődési Központ
Márc. 29., 19.00: Szex és más tabuk – 
Felméri, Benk, Csenki – Dumaszínház. 
Jegyár: 2900 Ft. 
Ápr. 1., 19.00: Cseh Tamás est.  
MNM Palóc Múzeuma
Márc. 27., 17.00: dr. Lanczendorfer Zsu-
zsanna etnográfus előadása – Egy ballada 
jogi és orvostörténeti vonatkozásai. 
Szerbtemplom Galéria
Márc. 31., 17.00: „Vidéki mesék” – Balla 
Orsolya  balassagyarmati festőművész 
kiállítása. 

SALGÓTARJÁN
Apolló Mozi – Erzsébet tér 4. 
06-32/786-813
Márc. 23–29., 1. t., 3D cs.–sze. 16.00, 
szo.–v. 13.30, 2. t., 2D szo.–vas. 15.45: 
Szépség és a szörnyeteg; 2. t., 2D 
cs.–sze. 20.00, cs.,–p., h.–k.–sze. 15.45: 
Bukós szakasz; 2. t., 2D cs.–sze. 17.45: 
Kincsem; 1. t., 2D cs.–sze. 18.15, 20.30: 
Élet.
Apollo Dance Hall
Márc. 25., 22.00: Retro Apolló – Persik 
Szabi, LIESZ.
Hamarosan! Floh, Beatduck, Dj. Budai és 
Obrotka az Apollóban. (Apollo Dance Hall 
| Facebook)
JAMKK 32/310-503
Márc. 27. és márc. 28., 19.00: Zenthe 
Ferenc Színház előadása – Heltai Jenő: 
A tündérlaki lányok (Székfoglaló-Premier 
Bérlet, majd Zenthe Ferenc Bérlet előa-
dása). 
Márc. 30., 17.00: Csomor Imre fotóművész 
„Privát UniverZOOM” c. kiállításának 
megnyitója. 
Márc. 31., 19.00: Gárdonyi Géza Szín-
ház: Lili bárónő – Komlóssy Erzsébet 
előadása. 
Ápr. 3., 19.00: Tarjáni Tavasz nyitókoncert: 
Koncz Zsuzsa lemezbemutató koncert. 
Jegyek még vásárolhatók! 
Zenthe Szalon
Márc. 29., 17.00: Vendég: Almási Éva 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar 
színésznő, érdemes és kiváló művész , a 
Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 
Jegyár: 1490 Ft. 
Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási 
Iskola
Márc. 31., 17.00: „Bolondos dallamok” 
– a Salgótarjáni Ifjúsági Fúvószenekar 
hangversenye. Támogatójegy ára: 800 Ft 
(Zenélő Ifjúságért Alapítvány javára). 
Club Vintage Ápr. 7., 20.00: Rotor33 
koncert. 
Bolyai János Gimnázium
Márc. 28., 10.20: Gáspár Aladár festőmű-
vész Visszatérés c. kiállítása. 

Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
Márc. 24., 31., 10.00: Mikkamakka Gyer-
mekkönyvtár – Cirógató Baba-mama 
klub. Márc. 25., 10.00:  Mikkamakka 
Gyermekkönyvtár – Edit néni könyvespolca 
– Gyöngyfűzés, mesével.
Márc. 28., 16.30: Világjáró klub – „Honis-
merettel – Honszeretethez” – Kegyeleti túra 
a Dunántúlra. Bódi Györgyné dr. előadása.
Dornyay Béla Múzeum
Márc. 24., 11.00: A háború pillangói – Tábori 
bordélyok a Nagy háború idején.  A Kecske-
méti Katona József Múzeum kiállítása. 
Időszaki kiállítások: Lipták György grafikus-
művész kiállítása.   Vándorkiállítások: 
A Salgótarjáni Öblösüveggyár 120 éve. 
„Egy város születése” Salgótarján Förster 
Kálmán polgármestersége idején. Balázs 
János festőművész képzőművészeti és 
irodalmi anyaga.
Városi Sportcsarnok 
Márc. 25., 15.30: Salgótarjáni KSE–DEAC, 
NB I/B-s U20-as férfi kosárlabda bajnoki 
mérkőzés. Márc. 25., 18.00: Salgótarjáni 
KSE–DEAC, NB I/B-s felnőtt férfi kosár-
labda bajnoki mérkőzés. Márc. 26., 9.00: 
U13-as korosztály Régiós Kézilabda 
Gyermekbajnokság.
Tóstrand 
Márc. 26., 9.30: CAC Kutyashow 2017. – 
Ebtenyésztők Nógrád Megyei Egyesülete 
szervezésében. 

NŐTINCS
Seszi Élménypark
Márc. 25–26., 10.00: Madárfüttyel várjuk a 
tavaszt – családi hétvége. Kincskeresés, 
vonatozás, lovas fogatozás, korosztályos 
játszóterek, Pán Péter meseszigete, 
íjászat, kézműves foglalkozás. Bőveb-
ben:  

RÉTSÁG
Művelődési Központ
Márc. 27., 14.00: Budai Bábszínpad – a Bá-
tor sün című élő-bábos, zenés meseelőa-
dás. Kedvezményes belépődíj: 700 Ft. 

PÁSZTÓ
Pásztói Múzeum
Márc. 31., 14.00: Múzeumi Kávéház – 
Szerzetesek asztalánál c. vendégkiállítás 
záródélutánja – rendhagyó tárlatvezetés, 
középkori kézműveskedés. 
Club Miami Márc. 25., 22.00: Miami Pub.
S-Club Márc. 25., 22.00: EXTRA Szüle-
tésnaposok Éjszakája – Purebeat, Pryce. 
(S-Club | Facebook)

SZÉCSÉNY
Művelődési Központ
Márc. 25., 16.00: Ferences Triptichon 
– közösségi misztériumjáték a kommu-
nizmus ferences mártírjainak és hőseinek 
emlékére. 
Kubinyi Ferenc Múzeum
Márc. 31., 15.00: Berecz Antal festőművész 
Párizsi festmények c. kiállítása. Megnyitja 
Földi Péter Kossuth-díjas festőművész. 

BÁTONYTERENYE
Ady Endre Művelődési Központ 
Márc. 31., 20.30: Iron Maidnem Tribute Band 
klubkoncertje – jegyár: 800 Ft. 

Rovatszerkesztő: Tárnai Anita

Programajánló

Várjuk a programokról szóló előzetes tájékoztatást: szuperinfo@chello.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)



2017. március 23. 7Hirdetésfelvétel: Pásztó, Kummer Tapétabolt, Csillag tér 25.
Szécsény, Magdi Divatáru, Szolárium Rákóczi út 82., a Tűztoronynál

A TERMÉSZET IHLETTE.

ÚJ ŠKODA KODIAQ.
Masszív és robosztus. Az új Kodiaq bármilyen terepen megállja a helyét. 

ŠKODA Kodiaq kombinált átlagfogyasztás: 4,9–7,4 l/100 km, CO2-kibocsátás: 129–170 g/km. 
Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány 

(715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. 
Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal 

szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását.www.skoda.hu

 

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

Salgótarjáni áruházba, 

pénztáros 
munkakörbe 

keresünk 18 év feletti  
nappali, esti és levelező  

tagozatos, ill. magántanuló, 
évhalasztó és pályakezdő 

jelentkezőket! Heti időpont 
egyeztetések, hosszú távú, 

fix munkahely; biztos  
pénzkereseti lehetőség 

kiemelt bérezéssel! 

További információk és 
jelentkezés ezen a számon:  

+36 30 729 5982

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS 3 éjszaka 

15 000 Ft*

4 éjszaka 
18 000 Ft*

Tartalma: 
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

Salgótarján. A TESCO mellett márc. 30-tól ápr. 2-ig!
AKCIÓS NAP! Márc. 30-án (csüt.),18 óra. A belépő mindenkinek csak 1.500 Ft.

A többi napokon 500 Ft kedvezmény a pénztárnál kiírt helyárakból!
Márc. 31-én (péntek), 18 óra • Ápr. 1-jén (szomb.),15 és 18 óra • Ápr. 2-án (vas.), 11 óra
Közkívánatra idei turnénk során az állatok kapták a főszerepet! Először a PICARD cirkusz porondján:
A MONTE-CARLÓI Cirkuszfesztivál Díjnyertes INDIAI ELEFÁNTJA!

Állatok sokasága! Bengáli tigrisek, tevék, Arab és Shetlandi lovak, perui lámák, idomított kiskutyák, 
Galamb revü. Kameroni törpekecskék, indiai futókacsák.

Cirkuszunk nem csak állatprodukciókkal készült az idei évre!
Viktorió bohóc Olaszországból, gurulóhengerek magasiskolája, zsonglőrök és TŰZZSONGLŐRÖK!!! 

Légtornászok, artisták. A többi maradjon meglepetés!

 KIVÁGVA A CIRKUSZ PÉNZTÁRÁNÁL BEVÁLTHATÓ!
      (ahány fő annyi kupon, személyenként 1 kupon használható fel! ) további információ Cirque Picard Facebook oldalán.
         A cirkusz sátorépítő munkások jelentkezését várja!

Szeretettel vár Mindenkit a cirkuszpalota!
Info: +36-30/553-1774 • Facebook: cirque-picard. Műsorváltoztatás jogát fenntartjuk

SÍREMLÉKEK
Műkő, márvány, 

gránit síremlékek 
nagy választékban 

kedvező áron, 
rövid határidővel.
• Teraszvázák 
• Műkőlépcsők 
• Kerítésfedlapok
Karancsalja,

Rákóczi út 150.
Tel.: 32/445-321, 

30/219-7373.
Hétvégén is!

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

AKCIÓ! AJTÓ-ABLAK
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Még a tavalyi
árakon!

•  ingyenes felmérés, 
árajánlat készítése

• bontás, beépítés
•  bontás nélküli beépítés 

teljes helyreállítással
• redőny, párkány, szúnyogháló
•  egyéb felújítási, kivitelezési 

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

www.sun-city.hu

CSŐCSERE!

Minősített
Flabélos Partner
OTP SZÉP Kártya
Elfogadóhely
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Acélszerkezetes

színes garázs
11 színben már

160.000 Ft-tól

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

színes garázs

220.000 Ft-tól

Kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft-tól

garázs már

130.000 Ft-tól

Megrendelés: 
06-30/747-7376, 06-30/748-5923 

www.bomstal.hu

Bomstal garázsok
AKCIÓ!

A részletekről érdeklődjön 
telefonon, vagy látogasson el 

honlapunkra. 
Az akció május 31-ig tart.

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 10. (hétfő), 17.00 óra 1.
Somoskő, Kulturotthon (Vároldal út 2.) 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 7., 10.
Borbély Lajos Szakközépiskola választókerületek 
(Csokonai út 21–29.)

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERE az egyéni 
választókerületek képviselőivel közösen

lakossági fórumokat
tartanak
az alábbi időpontokban és helyszíneken

Rendel: Dr. Kovács László
urológus főorvos

Rendelési idő:
2017. ápr. 1., szombat,

ápr. 15., szombat.
Bejelentkezni:

06-30/922-6363

UROLÓGIAI
magánrendelés
a Borostyán Patikában.

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 

márc. 28-án, k.,15.30 órakor,
ápr. 4-én, k., 15.30 órakor.

GKI. tanfolyamot szervez.

Autósiskola

Számítógépes felkészülés, 
tananyag-biztosítás,

részletfizetési lehetőség.

Már távoktatásban is!

www.stati.hu

Kéményépítés!
Kandalló-,

vegyeskazán-,
gáz-, turbókémények

építése

Bori Mihály
Tel.: 06-20/314-4209

06-20/533-6565

BORI
KÉMÉNY Dr.,

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

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

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

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

Március 25-én, szombaton

Részletek a salgótarjáni boltjainkban!

az utolsó darabos termékek
kedvezmény

KIÁRUSÍTÁSÁRA!

-25%

A toll érték - dolgoztassa fel...

Paplankészítés, párnaáthúzás
www.tolltisztito.hu

Kisterenye, Madách út 5.
Nyitva: kedd és csüt. 14.30–18-ig, 

vagy bármikor a
06-30/610-0915 mobilon.

Salgótarjáni üzembe keresünk
fémmegmunkálásban jártas dolgozókat
összeszerelő és lakatos 

jellegű munkára.
Jelentkezés önéletrajzzal a

zerta@zerta.hu e-mail címen.

A jövőben is várjuk
munkatársak jelentkezését 
a salgótarjáni és a pásztói
                                       irodába! 

Salgótarjáni iroda06-20/357-7840Pásztói iroda06-70/630-2026Eladó ingatlanokat 
keresünk ügyfeleink 

részére Nógrád megye területéről!e.tahu@ballaingatlan.hu


