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KÉT-
hetente

Következő
megjelenés:

MÁJUS 11.

• Salgótarjántól
40 percnyi utazási idővel,

3 műszakos munkarendbe.
• nettó 

280.000–320.000 Ft
kereset, túlóra-lehetőség.
• Bejárást céges autóval

biztosítjuk.

Jelentkezés e-mailen:
joallas135@gmail.com

telefonon 8–18 óráig:
06-20/242-0078

Öntő és
öntészetben

jártas
munkatársakat

keresünk!

Personal Holding Kft.

M e g r e n d e l é s :
06-30/747-7376 
06-30/748-5923
www.bomstal.hu

109.800 Ft

165.000 Ft-tól

   Acél-
szerkezetes Bomstal

garázsok

Nyári akció!

korszerű 

technológia! 

Csarnokok,
tárolók 
különböző 
méretben

Az akció érvényes 2020. augusztus 31-ig, 
illetve a készlet erejéig. Az akció
részleteiről érdeklődjön telefonon, 
vagy látogasson el honlapunkra.

Áraink a szállítást, 
összeszerelést is tartalmazzák!

110.000 Ft

t Színes 
 kerti tároló 
 2x3 m

Kutyakennel 3x2 mt

Horganyzott vázszerkezet, 
színes lemez! 3x5 méteres  
*sötétbarna, zöld, sötétpiros 
és fehér színben

Bátonyterenye, Köztársaság út 6.
Tel.: 06-20/412-1948, 06-20/411-3970

manager@m-steel.hu

Acélkereskedelem

Akciós!   Melegen hengerelt lemezek:
Vastagság: 2–100 mm-ig Minőség: S235-S355

Akciós!   Hidegen hengerelt lemezek:
Vastagság: 0,6–3 mm-ig Minőség: DC01

Akciós!   Horganyzott lemezek:
Vastagság: 0,5–3 mm-ig Minőség: DX51D275Z

Lapos-kör-szögacélok, zártszelvények, 
acélcsövek, acélprofilok akciós áron!

Az árak bruttó árak! Akció a készlet erejéig!

Zárt szelvény 40x40x3 mm 5.989 Ft/szál helyett 5.490 Ft/szál
 30x30x2 mm 3.105 Ft/szál helyett 2.770 Ft/szál
Lapos acél 30x3 mm 1.489 Ft/szál helyett 1.290 Ft/szál
Horganyzott lemez 1x1000x2000 mm 7.187 Ft/db helyett 6.690 Ft/db

Cégünk
gépparkját

új, 32 méteres 
emelőkosaras 
gépjárművel 

bővítette

Kölcsönzési díj:
 15.875 Ft/óra

Vonulási díj 1–1 óra

Információ: +36-30/942-7180    Ajánlatkérés: toldi@toldinet.hu

• fakivágáshoz
• filmforgatáshoz
•  közvilágítás 

kiépítéséhez
• homlokzatfelújításhoz
•  csatornák 

szerkezetszereléséhez
• klímaszereléshez
•  üvegfelületek 

tisztításához
• pinceásás • árokásás
• kerítés alapásás
• tereprendezés
• kapubeállók kiásása

Toldinetnél
megrendelhető:

Bérbe vehető autónk a legjobb megoldás 
kis területen végzendő munkák gyors és 

hatékony kivitelezéséhez.
Kiválóan alkalmas 18 m

munkamagasságig.

 Kiszállítási díj: 12.700 Ft
Óradíj: 8.890 Ft

Önjáró emelőkosaras utánfutó

Gumilánctalpas minikotró

Kiszállítási díj: 12.700 Ft
Óradíj: 10.160 Ft

Rex-Humánum
Temetkezés

Salgótarján, Füleki út 12.

Teljes körű ügyintézés 0–24 óráig
ÁRGARANCIÁVAL!

Ügyeletes telefon
+36-30/955-2137

Tel.: +36-32/431-544
www.rexhumanum.hu

info@rexhumanum.hu

Salgótarjáni szórásos temetés 
irodánkban megrendelhető!

3078 Bátonyterenye, Vasút út 12.     3100 Salgótarján, Füleki út 28–30.
Ügyelet 0–24!      06-32/350-792, 06-30/911-1634

UROLÓGIAI
magánrendelés
a Borostyán Patikában.
Rendel: Dr. Kovács László

urológus főorvos Bejelentkezni:
06-30/922-6363www.drkovacslaszlo.hu

A járványhelyzetre való tekintettel
az áprilisi rendelés elmarad.

A május 9-i rendelés előtt
kérem telefonáljanak.
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INGATLAN

Salgótarjánban, a Beszterce-lakótele-
pen, IV. emeleti, 50 m2-es lakás sürgősen 
eladó. Ár: 8,6 M Ft. Tel.: 06-70/393-4965.

Salgótarján, Zöldfa út 7. szám alatt 1 + 
2 félszobás ingatlan teljesen felújítandó 
állapotban eladó. 06-70/628-0513.

Szécsényfelfaluban, 58 m2-es családi 
ház és hozzá tartozó 15 m2-es nyári-
konyha sürgősen eladó! Irányár: 3,6 M 
Ft. Tel.: 06-70/393-4965.

Eladó a Gorkij körúton, felújított, nap-
fényes, erkélyes lakás kedvező áron. 
Érd:06-20/967-5944.
Eladó 2 szobás, összkomfortos, gáz-
fűtéses családi ház Karancsalján. Tel.: 
06-30/384-0659.
Szécsényben lakás eladó! I. emeleti, 
erkélyes. Irányár: 12.300.000 Ft. Tel.: 
06-30/468-2239.
Kiadó garázst keresek Zagyvapálfalván, 
a temető melletti garázssoron. Tel.: 
06-70/347-6626.

ÜZLET

Salgótarjánban, 448 m2-es telken, 226 m2, 
irodának vagy családiház-jellegű ingatlan-
nak eladó. 06-20/936-4639.

Salgótarjánban, Rózsa Ferenc úton, 
befektetőknek vagy vállalkozás céljára 
eladó egy telken 2 db családi ház. Tel.: 
06-70/393-4965.

Salgótarjánban telephely eladó, valamint 
450 m2-es, korszerű, energiatakaré-
kos, összkomfort helyiség kiadó. Tel.: 
06-20/936-4639.

VEGYES

Eladók: CENTRIFUGA, mosógép, porszí-
vó. 06-20/237-5320.

Keresek: BAKELITLEMEZT, könyve-
ket, játékokat, bútort, tv-t, varrógépet, 
lemezlejátszót, rádiósmagnót, erősítőt, 
számítógépet, fényképezőgépet, HAGYA-
TÉKOT, limlomot, VETERÁN JÁRMŰVET... 
Bármi érdekelhet! 06-30/912-9916. E-mail: 
antiklimlom@gmail.com
Szarvasagancsot, hullajtottat és trófeákat 
vásárolok magas áron! Minőségtől, meny-
nyiségtől függően! Hívjon bizalommal! 
06-30/338-2399.
Régiséget, hagyatékot vásárolok! Bútort, 
fateknőt, fatálat, hokedlit, sámlit, lócát, 
komódot, konyhaszekrényt, katona-, 
tulipános ládát, fatalicskát, tragacsot, 
gyalupadot, thonett széket, kemen-
celapátot, favillát, faszánkót, sílecet, dun-
nát. Mindenféle zománcozott terméket: 
babakádat, zsírosbödönt, lavórtartót, 
ipari lámpát, reklámtáblát, rádiót, faliórát, 
pénzt, borostyánt, kitüntetést, könyveket. 
VETERÁN AUTÓT–MOTORT, KERÉK-
PÁRT, ALKATRÉSZEKET. 06-30/565-4638, 
06-20/511-4209.
Gyűjtő régi motorokat felvásárol! Jawa, 
Simson, MZ, Romet, Pannonia, Danuvia, 
Csepel stb., alkatrészeit. HÍVJON BIZA-
LOMMAL! 06-30/565-4638.
Régiség-, hagyatékfelvásárlás! Bádog-
teknőt, locsolókannát, fazekat, öntvény 
kályhát, kovácsüllőt, kovácsoltvas kerítést, 
falikutat, varrógépet, légpuskát, bányász 
dolgokat, csengőt, kolompot, porcelánt, 
festményt. NÉPVISELETI RUHÁT, KÁZS-
MÉR KENDŐT, mindenféle háziszőttes 
vásznat, zsákot, tekercsvásznat, törülkö-
zőt, terítőt, játékot, diafilmet, diavetítőt, 
pedálos moszkvicsot, matchbox-okat, 
lemezautót, bélyeggyűjteményt, hűtőt, 
fagyasztót, mosógépet, centrifugát, kály-
hát, masinát, gáztűzhelyet, ülőgarnitúrát, 
konyhabútort. BÁRMI ÉRDEKELHET! 
06-30/565-4638, 06-20/511-4209, SAL-
GÓTARJÁN.
Újszerűen eladók: centrifuga, mosógép 
14.000, hűtő, fagyasztószekrény, -láda, 
porszívó, mikró, (55-72) tv, fateknők, 30l 
fazék, (15-25-50) üvegballonok, (5-10-15) 
fonott demizsonok, Fég gázkonvektor, 
fatüzelésű kályha. 06-30/501-1666.
Mindenféle hagyatékot felvásárolok! 
Dunnát, párnát, régi tollat, kázsmér kendőt. 
Akár 300.000 Ft-ot is adok érte. Hívásra 
házhoz megyek! 06-70/418-3143.
Diót vásárolok héjasan és pucoltan. Tel.: 
06-70/583-7776.
Kazáron, 200 db lucernás szénabála 
(vegyes) eladó. 06-20/944-1742.
Cserépkályhák berakással eladóak. Átra-
kást is vállalok. 06-70/388-9815.
RÉGISÉGET, KOMPLETT HAGYATÉKOT 
VÁSÁROLOK! Fateknőt, fatálat, sámlit, 
falócát, hokedlit, faszánkót, sílécet, 
katonaládát, fatalicskát, tragacsot, szeny-
nyesládát, jármot, zsalugátert, vizespadot, 
gyalupadot, tulipánosládát, szuszékládát, 
fapadot, tehenészszéket, vékát, dézsát, 
fahordót, stelázsit, komódot... Mindenféle 
zománcozottat: babakádat, zsírosbödönt, 
vödröt, ceglédikannát, ételhordót, zsétárt, 
lavórtartót, tejhordót, ipari lámpákat, 
reklámtáblát... Veterán motort, biciklit. 
06-20/239-0920. Karancsság

3100 Salgótarján, Fő tér 1.

ÉTEL-
KISZÁLLÍTÁS

Salgótarján
területén!

32/311-384
Jelentkezni a diana.kaszas@elinmetal.hu címen lehet.

Bátonyterenyei székhelyű leányvállalatunk, az ELIN Metal Kft. számára
keresünk munkatársat az alábbi munkakörökbe:

Elvárások:
• szakirányú végzettség,
• műszaki rajz olvasása,
• több műszakos munkarend vállalása,
• egyedi gyártásban szerzett tapasztalat (előny).

Amit kínálunk:
• cafeteria próbaidő után (nettó 20.000 Ft),
• munkába járás támogatása,
• munkaruha juttatás,
• versenyképes fizetés,
• mozgóbér.

Munkavégzés helye: 
3078 Bátonyterenye, Köztársaság út 37–43.

A nagy múltú, 125 éves tapasztalattal rendelkező, osztrák ELIN Motoren 
társaság egyedülálló villamos forgógépeivel és megoldásaival az egész 
világon jelen van. Ehhez olyan emberekre van szükségünk, akik velünk 

együtt akarnak fejlődni és a világot mozgásban tartani.

lángvágó, szekátoros.

Nyitva: h.–p. 7.00–15.00, szo. 8.00–12.00
Salgómetál Bt. 3104 Salgótarján, Haris köz 1–3.

(Salgótarján, TESCO mellett)
VASTELEP

Tájékoztatjuk céges és magánszemély vevőinket, hogy
telepünkön a kiszolgálás zavartalan!
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
Rendelés: salgometal@gmail.com,   06-32/443-220

www.salgometal.hu

Elvárások: • műszaki beállítottság,
 • precizitás,
 • pontosság,
 • megbízhatóság.

Feladatok: •  összeszerelés 
megadott dokumentáció alapján.

Amit • főállású munkakör,
kínálunk: • egy műszakos munkarend,
 • versenyképes jövedelem,
 • jelenléti prémium havi bruttó 30.075 Ft,
 • munkába járás támogatása,
 • jutalomrendszer,
 • kiváló munkahelyi körülmények,
 • profi, összetartó, lendületes csapat,
 • stabil, hosszú távú munkahely.
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Bátonyterenyei Ipari Parkban lévő üzembe
az alábbi munkakörbe keresünk megbízható munkatársat:

ÖSSZESZERELŐ

Jelentkezés módja: küldje meg fényképes önéletrajzát
az apostol@alukov.hu e-mail címre

SÍREMLÉKEK
Műkő, márvány, 

gránit síremlékek!
Karancsalja,

Rákóczi út 150.
Tel.: 32/445-321, 

30/219-7373.
Hétvégén is!

Telefonszámaink: 06-70/329-7204, 06-30/278-1898

LAPRUGÓ
javítás, ívelés!06-20/425-9817

Eladó kerekesszék és egyéb gyógyá-
szati kellékek, akár Szociális Otthon 
részére is. 06-30/269-6443

Hirdetés feladás:
hirdetes.nogradinfo.hu
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A Nádasdi Elektro Kft.
távfelügyeleti
szolgálatához 

ügyeletes 
munkatársat 

keres.
Munkavégzés helye:

– Salgótarján.
Feladat:

–  a távfelügyelethez beérkező 
jelzésekre történő intézkedés,

–  ügyfelekkel történő telefonos 
kommunikáció,

–  az ügyeleti tevékenységgel 
kapcsolatos adminisztratív 
tevékenységek ellátása.

Elvárás:
– fedhetetlen előélet,
– megbízhatóság,
– vagyonőri képesítés,
–  számítógép felhasználói szintű 

ismerete,
– jó kommunikációs képesség.

Önéletrajzát kérjük 
a következő címre küldje:

kozpont@nadasdielektro.hu

A Nádasdi Elektro Kft.
távfelügyeleti
szolgálatához 

kivonulószolgálati 
munkatársat 

keres.

Munkavégzés helye:
– Salgótarján és környéke.

Feladat:
–  a távfelügyeletre beérkező 

jelzésekre történő reagálás,
–  gépjárművel történő 

megjelenés a felügyelt 
objektumoknál.

Elvárás:
– fedhetetlen előélet,
– megbízhatóság,
– jogosítvány,
– vagyonőri képesítés,
– jó kommunikációs képesség,
– jó megjelenés.

Önéletrajzát kérjük 
a következő címre küldje:

kozpont@nadasdielektro.hu

–  Kérjük zsákigényét e-mailben a szuneteltetes@vgu.hu 
e-mail címen jelezze a mennyiség, 
a számlázási név és cím megadásával egyidejűleg.

–  A megrendelt mennyiséget kollégáink összekészítik 
és válasz e-mailben tájékoztatják az átvétel időpontjáról.

–  Az összekészített zsákok 
a VGÜ Nonprofit Kft. portáján vehetők át.

–  A minimális rendelhető 
zsákmennyiség 5 db.

SÁRGA EMBLÉMÁZOTT
HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁK

A rendszeres hulladékmennyiség felett keletkező hulladék 
összegyűjtésére és elszállítására szolgáló zsákot

a veszélyhelyzet ideje alatt
az alábbiak szerint tudjuk biztosítani:

Mindenfajta 
indítómotor,
generátor 
javítása

és alkatrészeinek
értékesítése.

akkumulátorok forgalmazása,
garanciális elbírálása.

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

Néra-2007 Kft.

Redőnyök, párkányok, 
harmonikaajtók, rovarhálók.

Németh Zsolt 
06-20/333-9605

Ingyenes felmérés

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

Műanyag
nyílászárók
Elérhetőség:

7.30–18.30-ig.
Magyar

Vöröskereszt
Nógrád Megyei Szervezete

Salgótarján, Pásztó, Bátonyterenye terület

05. 04., hétfő 8–16-ig 
Vérellátó, Salgótarján, Füleki út 54.

05. 07., csütörtök 13–17-ig 
Vérellátó, Salgótarján, Füleki út 54.

05. 11., hétfő 8–14-ig 
Vérellátó, Salgótarján, Füleki út 54.

05. 11., hétfő 16–18-ig 
Salgótarján, Beszterce Ált. Isk.

05. 13., szerda 15–18-ig 
Vérellátó, Salgótarján, Füleki út 54.

VÉRADÓNAPOK

Hőszigetelt
redőnyök,

harmonikaajtók,
szalagfüggönyök, 

rovarhálók, 
reluxák 

gyártása, szerelése

50% munkadíj-
kedvezménnyel!

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

Visszavonásig érvényes!

Tel.: 06-32/430-609,
06-30/925-6692 ww
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TÁVOKTATÁSBAN
Online KRESZ!
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1325.000 Ft-os állami támogatás VISSZAIGÉNYELHETŐ!

Már automata váltós autón is!
AUTÓSISKOLA

Szép Adrián

Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 18.

Nyitva: h.–p. 6–22,
szo.–v. 7–22.

Kártyás fizetéssel is!

Nord wash
KÉZI

AUTÓMOSÓ

Megnyitottunk!

• EGÉSZSÉGÜGYI ADMINISZTRÁTOR
• EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS
•  LABOR- ÉS KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI 

 ASSZISZTENS
• PLAZMACENTER VEZETŐ
• MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI VEZETŐ

•  MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI 
ÉS CENTERVEZETŐI ASSZISZTENS

• DONORVIZSGÁLÓ ORVOS
• CENTERVEZETŐ FŐORVOS
• MARKETING ASSZISZTENS

Gyere és dolgozz velünk Salgótarján első plazma centerében!
Dinamikusan fejlődő országos hálózatunk legújabb tagja Salgórtarján,

ahová az alábbi pozíciókba keressük munkatársainkat:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésed, kérjük, keresd fel honlapunkat bővebb információkért:
www.plazmacenter.hu/salgotarjan VAGY ha ismersz valakit, akit érdekelne, kérjük, szólj neki erről a hirdetésről! 

CSIRKE VÁSÁR!
Előnevelt csirke,

áprilistól tojójérce,
kacsa, liba is kapható!

SZÁLLÍTÁS MEGOLDHATÓ!
Ecséd, Bercsényi út 4., valamint Szél tanya.

06-30/327-9806

Szuperinfó az interneten: hirdetes.nogradinfo.hu

SIMON
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

5–6–7 kamrás ablakok akciós árakon!

NAPELLENZŐ, SZÚNYOGHÁLÓ

Salgótarján, Tel.: 06-30/279-0958.
Fax: 06-32/791-790.

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
GARÁZSKAPU

REDŐNY, RELUXA,
SZALAGFÜGGÖNY,
HARMONIKAAJTÓ,  

GYÁRTÁSA, SZERELÉSE.

www.simonarnyekolastechnika.hu
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Üregkamrás polikarbonát lemezek!

KERESSEN MINKET BIZALOMMAL!
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. Nyitvatartás: h.–p. 8.00–16.30
3070 Bátonyterenye, Ózdi út 17. szám alatt.
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Kiképzés: 1, 3, 6 kamrás, ill. x struktúrás.
Anyagvastagság: 6, 10, 16, 25 mm-ig.
Anyaghossz: 1 m-től 7 m-ig
Anyagszélesség: 1050 mm és 2100 mm.
Szín: víztiszta, opál és bronz.
Kivitel: egy UV-, illetve dupla UV-védelemmel.
Szerelvények, kiegészítők és aluprofilok a kivitelezéshez, szereléshez.

10 év
garanciával!

TAVASZI AKCIÓ! 10 mm víztiszta 1 UV ECO már

br.: 3.550 Ft/m2

Cédrus Kertészet

A fotó csak illusztráció!

(Salgótarján, Szécsényi úton, a körforgalomtól,
500 méterre Balassagyarmat felé.)

Anyák napi
virágvásár!

Nyitva: május 1., péntek (zárva), május 2., szombat 8–13-ig,
május 3., vasárnap 8–12-ig.

Készíts neki saját kezűleg minikertet!
Csak a képzeleted szabhat határt!

Mutatunk néhány elkészült példányt:

Bátonyterenyei székhelyű leányvállalatunk, az ELIN Metal Kft. számára
keresünk munkatársat az alábbi munkakörökbe:

Feladatok:
• gyártás, gyártási folyamatok fejlesztése,
• fejlesztések végrehajtása és ellenőrzése,
• költségcsökkentő projektek bevezetése,
• technológiai fejlesztések támogatása,
•  új termékek bevezetésében, készülékezésében való 

aktív részvétel,
• layout tervezés,
• auditokon való részvétel/felkészítés.

Elvárások:
• acélszerkezet gyártásban szerzett releváns szakmai tapasztalat,
• analitikus látásmód,
• önálló, pontos munkavégzés,
• aktív angol vagy német nyelvtudás szóban, írásban,
• lean ismeretek,
• jó kommunikációs képesség,
• CAD ismeret - Solid Edge előny,
• SAP ismeret előny.

technológus
Feladatok:
• termék gyártási technológiájának kidolgozása, 
• gyártási rajzok, műveleti utasítások elkészítése,
• gyártás támogatása együttműködve a társterületekkel,
• technológiai utasítások készítése,
• technológiai feladatok kidolgozása SAP rendszerben.

Elvárások:
• acélszerkezet gyártásban szerzett releváns szakmai tapasztalat,
• analitikus látásmód,
• csapatmunka,
• aktív angol vagy német nyelvtudás szóban, írásban,
• jó kommunikációs képesség,
• CAD ismeret - Solid Edge előny,
• SAP ismeret előny.

Amit kínálunk:
• cafeteria próbaidő után (nettó 20.000 Ft),
• munkába járás támogatása,
• versenyképes fizetés,
• mozgóbér rendszer.

Munkavégzés helye: 3078 Bátonyterenye, Köztársaság út 37–43.

A nagy múltú, 125 éves tapasztalattal rendelkező, osztrák ELIN Motoren 
társaság egyedülálló villamos forgógépeivel és megoldásaival az egész 
világon jelen van. Ehhez olyan emberekre van szükségünk, akik velünk 

együtt akarnak fejlődni és a világot mozgásban tartani.

folyamatmérnök.

Jelentkezni a diana.kaszas@elinmetal.hu címen lehet.

FELVÁSÁRLOK: ülőgarnitúrát, konyha-
bútort, szobabútort, kályhát, masinát, 
kandallót, gáztűzhelyt, centrifugát, mo-
sógépet, hűtőt, fagyasztót. Népviseleti 
ruhát, kázsmér kendőt, tekercsvásznat, 
vászontörlőt, zsákot, terítőt, lepedőt, 
derékaljat, ágytakarót. Bádogteknőt, 
locsolókannát, fazekat, vödröt. Falikutat, 
jancsikályhát, kovácsüllőt, bányász dolgo-
kat, szőlőprést, öntvénypadot, varrógépet, 
parázstűzhelyet, rádiót, kemencelapátot, 
thonett széket, próbababát, hintalovat, 
játékokat, lemezautót, porcelánt, katlant, 
katlanházat, mérleget, bontóasztalt, 
festményt. BÁRMI ÉRDEKELHET! 06-
20/239-0920. Karancsság
Flippert (játékgépet) keresek használtat 
és/vagy működésképtelent, alkatrészeket 
is. Tel.: 06-30/337-2285.
50 db beton kerítésoszlop eladó. Telefon: 
06-30/219-7373.

Gyűjtő keres! Régi matchbox-okat, já-
tékokat, távirányítós autókat, lemezjáté-
kokat és autókat, pedálos moszkvicsot. 
06-70/418-2086.

JÁRMŰ

Személygépkocsit, terepjárót, kishaszon-
gépjárművet keresünk megvételre évjárat-
tól, állapottól függetlenül! 06-30/565-4638.
Fiat Panda 1.1-es, 2004-es évjáratú, 1. 
tulajdonostól, 28.000 km-rel eladó! Tel.: 
06-30/338-2399.
Ford Ka 1.2 Grand Prix II benzin, 69 LE, 
2011-es évjáratú, 76 E km-rel, klímás, CD-s 
rádió, start/stop funkció, rendszeresen 
szervizelt, keveset futott! Érdeklődni 
telefonon! Irányár: 1.350.000 Ft. Tel.: 
06-30/350-0345.
Volkswagen Transporter T5 1.9 TDI dízel, 
84 LE, 2007-es évjárat, fehér, 158 E km-rel, 
klímával, normál állapotban, szimpla kabi-
nos, vonóhorgos, rendszeresen szervizelt. 
Érdemes megnézni. Irányár: 1.900.000 Ft 
+ 27% áfa. Tel.: 06-30/350-0345.
Mazda Cx5 ös 2014 10 havi tulajdonostól 
eladó. Vezetett szervízkönyvvel, 2.2 diesel. 
06-20/341-1234.

Készíts minikertet kiskosárban anyák napjára!

Telefonszámaink: 06-70/329-7204, 06-30/278-1898

Az idén valami különlegessel szeretnéd megajándékozni édesanyád, de nincs ötleted?

Forrás: Szakács Bettina Forrás: pinterestForrás: justimagine-ddoc.com

Forrás: bhg.com

Szeretettel
köszöntjük

az Édesanyákat!
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U ÉS U ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ KFT.

PORTÁS
kollégát keresünk rétsági 

munkavégzésre
hajnal 5-től történő kezdéssel, 

24 órás szolgálattal.  
Útiköltségtérítést biztosítunk.
Csökkent munkaképességűek 

előnyben.

U és U Kft.  
Jelentkezés az  

oneletrajz@uesu.hu emailcímen, 
fényképes önéletrajz alapján.

JELENTKEZZ
FORGÁCSOLÓ MUNKAKÖRBE!

Hagyományos (nem CNC) forgácsológépeken végzendő munkákra 
(egyetemes esztergák, egyetemes marógép, síkköszörű)

ELVÁRÁSOK:
• Van szakirányú végzettséged, legalább 3 év szakmai gyakorlattal?
• Nem okoz gondot a többműszakos munkarend vállalása?
• Rendelkezel a műszaki rajzok megfelelő szintű ismeretével?
• Alkatrész készítésében minta vagy műszaki rajz alapján jártas vagy?

FELADATOK:
•  üvegipari gépek meghibásodott alkatrészeinek javításához 

szükséges munkadarabok elkészítése,
• karbantartásokhoz szükséges alkatrészek elkészítése,
• alkatrészek készítéséhez szükséges anyagigények elkészítése.

AMIT KÍNÁLUNK:
•  stabil munkahely, havi fix bér, teljesítményprémium, 

műszakpótlék.

Jelentkezésed leadhatod a cég portáján
(3104 Salgótarján, Budapesti út 29.),

illetve a bakos.gaborne@salgglas.hu e-mail címen.

SÍREMLÉKEK

A megye legnagyobb
zárt síremlék-bemutató terme.

Salgótarján,
Piac belső
udvarában.
Időpont-
egyeztetés:
06-20/933-3115, 06-20/296-1546.
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www.nogradsiremlek.hu
2019-ES ÁRAKON!

LUNA BÚTORHÁZ

Salgótarján, Bajcsy-Zs. út 18./A. T.: 32/423-188. Ny.: h.–p. 9–15, szo. 9–13.

lunabutor.hu
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AKCIÓ!

AKCIÓ!

AKCIÓ!

99.000 Ft
129.000 Ft

138.900 Ft

159.000 Ft

119.000 Ft

114.300 Ft

136.300 Ft

184.800 Ft

149.900 Ft

Csenge konyha

Diamond 
gardrób

Berlin konyha2 m – bővíthető, lábas, 
modern kivitel,
2 medencés,
króm mosogatóval,
szifonszettel,
     választható szín.

Tolóajtós,
160 cm, magasítással is
rendelhető. Szín: fehér. Alukeret, 
alusín, jól pakolható, 2 fiókkal.

És még sok más termék: franciaágyak, kanapék, sarokülők, gardróbok,
szekrénysorok, kisbútorok, ágykeretek, matracok, MINDEN AMI BÚTOR!

2 m – keretleces, önbehúzós, 
kivetőpánttal, 2 medencés,
króm mosogatóval,
szifonszettel, állítható
lábakkal. Modern, mutatós 
blokkonyha.

Alukeret,
alusín, jól pakolható.

Bermuda tolóajtós gardrób
AKCIÓ!

AKCIÓ!
Mini
Monaco
sarok

Rugós, magasfekhelyes, ágyazhatós.
Külméret: 225x159 cm.
Szín: bézs, textilbőr + világosbarna.

149.900 Ft

239 cm, 2 fiókkal,
magasítással is rendelhető.
Szín: bourbon tölgy –
magasfényű bézs
színben! 

Szaküzlet és Szakszerviz

Salgótarján, Bajcsy-Zs. út 12. Tel.: 06-32/410-319.

27,2 cm3

1 LE

86.900 Ft

FS 55
FS 38

30,1 cm3

1,2 kW
1,6 LE

35,2 cm3

1,7 kW
2,3 LE

36,3 cm3

2,1 LE

27,2 cm3

0,9 LE

Max. vízszállítás 350 l/h
1,7 kW

Tavaszi kertigép akció!

További akciós gépekről érdeklődjön üzletünkben!
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Motorfűrészek:

MS 170

MS 211

99.900 Ft

57.900 Ft

48.900 Ft

63.900 Ft

Magasnyomású
mosók:
RE 88

Motoros
fűkaszák: 

149.900 Ft
179.900 Ft

FS 235

www.top-machine.stihl-shop.hu

30,8 cm3

1,8 LE

FS 120

Hirdetések:
06-70/378-2472, 06-70/378-2478, 06-70/378-2480
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Dacia Logan MCV 0.9 TCe Artic benzin, 
90 LE, 2019-es évjárat, fehér, új autó 
készletről, kombi kivitel, hosszanti te-
tősínnel, klímával, fedélzeti computer, 
elektromos tükör, elektromos ablakeme-
lő elől, rádió, bluetooth-os kihangosító, 
pótkerék. Alapár: 2.619.000 Ft. Kiállított 
modell listaára: 3.429.000 Ft. Telefon: 
06-30/350-0345.
Peugeot Bipper 1.3 HDI dízel, 75 LE, 2012-
es évjárat, fehér, 82 E km-rel, klímával, 
fedélzeti computer, elektromos tükör, vonó-
horog, tető keresztrúd, kiváló esztétikai és 
műszaki állapotban. Irányár: 1.500.000 Ft 
+ 27% áfa. Tel.: 06-30/350-0345.
Renault Fluence 1.6 Limited benzin, 
114 LE, 2016-os évjárat, feketemetál, 
107 E km-rel, digitális kétzónás klímával, 
fedélzeti computer, elektromos tükör, 
elektromos ablakemelő elől/hátul, parko-
lóradar, tempomat, kulcs nélküli indítás, 
vonóhorog, kiváló esztétikai és műszaki 
állapotban. Irányár: 2.850.000 Ft. Telefon: 
06-30/350-0345.
Fiat Ducato 2.3 Mjet MH1 3.3 t dízel, 120 
LE, 2008-as évjárat, fehér, 329 E km-rel, 
klímával, fedélzeti computer, elektromos 
tükör, elektromos ablakemelővel, jó 
műszaki állapotban, esztétikailag vannak 
rajta kisebb hibák. Irányár: 1.600.000 Ft + 
27% áfa. Tel.: 06-30/350-0345.
Chevrolet Aveo 1.2 8V Plus benzin, 72 
LE, 2006-os évjárat, ezüst, 246 E km-rel, 
pótkerék, elektromos ablakemelővel, 4 
légzsák, CD-s autórádió, esztétikailag és 
motorikusan is jó állapotban van. Irányár: 
550.000 Ft. Tel.: 06-30/350-0345.
Renault Clio 1.5 dCi Expressen dízel, 
64 LE, 2007-es évjárat, világoszöld, 
189 E km-rel, pótkerék, manuális klíma, 
vonóhorog, elektromos ablakemelővel, 
ködlámpa, CD-s autórádió esztétikailag 
és motorikusan is kiváló állapotban 
van. I rányár:  750.000 Ft.  Telefon: 
06-30/350-0345.
Renault Scenic 1.5 dCi Advantage dízel, 
110 LE, 2012-es évjárat, barnametál, 128 E 
km-rel, digitális kétzónás klímával, fedélze-
ti computer, elektromos tükör, elektromos 
ablakemelő elől és hátul, parkolóradar, 
tempomat, kulcsnélküli indítás, ködlámpa, 
jó esztétikai és motorikus állapotban. Jár 
hozzá 4 db 80%-os nyári gumi és egy pár 
gyári tetőkeresztrúd. Irányár: 2.150.000 
Ft. Tel.: 06-30/350-0345.

Bozótirtást, fűkaszálást, telkek rende-
zését vállalom korrekt áron! Hívjon a 
06-70/206-8753 számon.

Kőművesmunkák, festés, térkövezés, 
fűnyírás, fakivágás! 06-20/433-7366, 
06-32/798-814.

Motoros fűkaszálást, egyéb kerti munká-
kat vállalunk Salgótarján és vonzáskörze-
tében. 06-20/468-0879.
Kőművesmunkát, segédmunkát, fű-
nyírást, kertimunkát, lomtalanítást, fuvaro-
zást vállalunk kedvező áron. Érdeklődni: 
06-70/269-0120 vagy 06-30/922-4625.

Síremléktisztítás

Kovács Zsolt 06-20/976-2244

Felújítás, javítás,
impregnálás, betűfestés

www.tisztako.hu

ÁLLÁS

Az Ibaro Kft. pásztói sertéstelepe egész-
ségőr, inszeminátor, állatgondozó és 
mosó munkatársak jelentkezését várja. 
Bér megeggyezés szerint. Reggeli, ebéd 
biztositott. Érdeklődni lehet hétfő–péntek 
8.00–15.00-ig: 06/20-257-3288.
Salgótarján és környékéről keresünk autó-
szerelőket. Szállás megoldható. Jelentkezni 
lehet: telefonon munkaidőben (9.00–17.00) 
06-70/466-1507. (Ventona-Trans Kft.)
Kiemelt feltételek mellett MŰSZAKI VIZS-
GABIZTOST keresünk. OPEL Kenderesi, 
06-32/441-255.

ÁLLAT

Tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvásár, 1 
éves vörös tojótyúk, szép tollasak, 650 
Ft/db. INGYENES házhoz szállítás! Tel: 
06-30/171-6635.

Hunor méhcsaládok kereten és habkap-
tárban eladók Salgótarjánban. Érdeklődni: 
06-20/976-6434.

KÖZÉRDEKŰ

Felesleges, de még jó állapotban lévő 
bútorait, konyhai eszközeit, ami más-
nak hasznos lehet kiajánljuk vagy el-
szállítjuk. Tel.: 06-20/406-1175. E-mail: 
csemse2015@gmail.com Adományait lead-
hatja: Salgótarján, Mérleg út 4. (a volt Central 
Casino helyén) h.–p.: 10.00–13.00-ig, szo.: 
10.00–12.00-ig.(Családokért Egyesület)
Teljes körű lomtalanítás! Költöztetés, 
bútorszállítás, pakolás brigáddal. Tel.: 
06-20/406-1175. E-mail: csemse2015@
gmail.com (Családokért Egyesület, St.)
Önbizalom, önismeret növelés, ön-
gyógyítás, célelérés, anyagi biztonság, 
problémamegoldás, életpálya-építés, 
jövőkép, karmaoldás. Szolgáltatásaim, 
kiadványaim: www.forditssorsot.hu. 
Jelentkezz: 06-30/625-8537.

Nógrád Megyei 
Szuperinfó

Megjelenik Nógrád megye 
minden településén, 51.000 példányban

Kiadja: a Nógrád-Infó Bt.
Felelős vezető: Losonczi Tamás

Felelős szerkesztő: Szépné Szilágyi Judit
Szerkesztőség:

3100 Salgótarján, Fő tér 1.
Tel.: 06-70/329-7204, 06-30/278-1898

E-mail: szuperinfo@chello.hu
Internet: www.szuperinfo.hu

Online hirdetésfaladás:
hirdetes.nogradinfo.hu
Nyomtatás: ICCE Zrt.

Felelős vezető: Lakatos Viktor ügyvezető
2600 Vác, Nádas utca 8.

Terjeszti: Reklám Press Magyarország Kft.

I. ütem: Totális irtás 2020. 05. 04. – 2020. 06. 02.
2020. évi rágcsálóirtás ütemterve

RÁGCSÁLÓIRTÁS SALGÓTARJÁNBAN

II. ütem: pótirtás 2020. 09. 01 – 10. 15.
Bejelentések alapján!

1. 2020. 05. 04–09.
Városközpont, Arany J. út, Kistarján út, Pécskő út, Alkotmány út, 
Kassai sor, Meredek út, Szerpentin út.

2. 2020. 05. 10–15.
Beszterce-ltp., Fáy A. krt., Napsugár-ltp.

3. 2020. 05. 16–20.
Salgó út, Acélgyári út, Jónách krt. és környéke, 
Zagyvarakodó és környéke.

4. 2020. 05. 21–26.
Baglyasalja: Petőfi út, Erkel út, Frankel Leó út, Bóna Kovács út.

5. 2020. 05. 27–31.
Zöldfa út, Hársfa út, Hősök út, Déryné út, Makarenkó út.

6. 2020. 06. 01–02.
Somlyó területe.

Felhasználásra kerülő irtószer: Protect B bromadiolon 
és Racumin-B nevű Kumatetril hatóanyagú paraffinos pogácsa.

Ellenanyag: K1 vitamin; Konakion injekció.
Felhasználás módszer:

felszín alatti irtás: paraffinos pogácsa.

A programok változásáért felelősséget nem vállalunk!
Programajánló

www.infonograd.hu/programok

FACEBOOK
Szkíta Napok Balassagyarmaton
– ht tps: / /www.facebook.com/
events/2593591840854415/
Máj. 1., 10.00: VII. Szkíta Napok – 
most sajnos csak online. A részletes 
program megtekinthető az esemény 
Facebook oldalán. 
Ady Endre Művelődési Központ 
– https://www.facebook.com/ady-
kozmuvelodes/
A bátonyterenyei Ady Endre Műve-
lődési Központ fotópályázatot hirdet 
bátonyterenyei tanulók (8–18 éves 
korig) számára a Facebookon. Be-
küldési határidő: 2020. május 1. 
Maradj Otthon! Fesztivál – https://
www.facebook.com/maradjotthon-
fesztival/
Ápr. 29., 16.00–17.30: Zeneipar 
#újratervezés, digitális koncertek 
– Majdnem Híres Rocksuli beszél-
getés az élő koncertezés jövőjéről.
Ápr. 30., 18.00–19.30: Ipszilon – 
Virtuális könyvbemutató a 30Y-nal.
Máj. 1.: Otthoni Majális 2020. – A 
MaradjOtthon Majálison mindenki 
maradjon otthon és rendezzen 
egy jó Majálist. Főzz, mozizz, be-
szélgess, játsz, olvass, bulizz a 
családdal...
Máj. 2., 19.00–20.00: Youli Live – 
Horányi Juli karanténkoncert.
A bejelentkezések visszatekinthe-
tők, így ha lemaradt volna vagy 
újraélné a pillanatot, megteheti!
Élő közvetítések koronavírus 
idején – https://www.facebook.com/
groups/elokozvetitesek/
Ismétlődő események:
Ápr. 27–máj. 3., 19.00–19.30: Esti 
egyberendező meditáció.
Ápr. 27., 30., 17.00–17.45: Világ-
szép mesék élőben.
Ápr. 27., 17.00–18.30: Élményjóga 
online.
Ápr. 28-tól minden kedden, 18.00–
19.00: Mia Borders koncert.
Ápr. 29., 18.18–18.36: Élményjóga 
online.

Ápr. 30., 15.00: Cirkusz Plusz – élő 
közvetítés a Fővárosi Nagycirkuszból.
Máj. 4., 7., 11., 14., 17.00–17.45: 
Világszép mesék élőben.
Máj. 4., 11., 18., 25., 17.00–18.30: 
Élményjóga online.
Farkasházi Réka és a Tintanyúl 
– https://www.facebook.com/Tin-
tanyulak/
Farkasházi Réja élőben mesét olvas 
minden nap 16.30-tól.
HC Café – az oldal rövidített URL 
címe: shorturl.at/quwI6
Ápr. 30., 15.00–16.00: Dr. Almási 
Kitti klinikai szakpszichológus online 
előadása az alternatív munkakör-
nyezet pszichológiai hatásairól. Az 
élő közvetítést a HungaroControl 
hivatalos Facebook oldalán követ-
hetitek majd nyomon.
Festő köz – https://www.facebook.
com/festokoz/live_videos/
Az oldalon visszatekinthetőek az 
élő élményfestés közvetítései, ahol 
megtekinthetőek már pl. a ló, a virág-
csokor, a süni, a vízpart, regatták és 
egy páva online festése is.
Kecskeméti Katona József Nem-
zeti Színház – https://www.face-
book.com/kecskemetikatona/
Ápr. 28., 19.00: Az ember tragédi-
ája „junior” – Az ember tragédiája 
“junior” előadás közvetítését előzi 
meg a teátrum évadban is működő 
programsorozata, az ún. Nulladik 
óra, de most online formában. Ezzel 
is hozzájárul a Kecskeméti Nemzeti, 
hogy segítse a felkészülést az 
érettségi előtt álló diákok számára, 
az alapvető színházi élmény mellett. 
Az online közvetítés előtt Tóth Kata 
dramaturg bevezetőjét hallhatják, 
aki a minden középiskolás számára 
kötelező olvasmány színházi és 
emberi vonatkozásairól beszél majd, 
különös tekintettel a mű érvényessé-
gére, aktualitására és esszenciájára.
Nyíregyházi Állatpark – https://
www.facebook.com/sostozoo/
Máj. 10., 9.00–16.00: Nemzetközi 
Medve Nap.
Rovatszerkesztő: Uzelmann Aliz

Pénteken 12.00-ig várjuk a programokról szóló
előzetes tájékoztatást: info@infonograd.hu

Kedves Olvasók, Szórakozásra Vágyók!
Programajánlónkban szeretnénk megosztani Önökkel néhány, az interneten 
bárhonnan, könnyen elérhető eseményt, rendezvényt, szórakoztató progra-
mot, amelyekkel az otthonukban töltött idejüket kicsit talán felpezsdíthetik.
Manapság „mindenki” a közösségi háló, a Facebook rabjává vált, hiszen ez 
az az online felület, ahol akár élőben, egyszerre sok emberhez eljuthatnak 
a felhasználók videó-bejelentkezéseikkel.
A Facebook segítségével nem csak családtagjaival, barátaival és isme-
rőseivel tarthatja a kapcsolatot, de akár tanfolyamokon, sportórákon, 
mese- vagy színdarab-felolvasásokon, filmvetítéseken, házi koncerteken, 
könyvbemutatókon, irodalmi és művészeti előadásokon stb. vehet részt.
Reméljük, hogy ezen bejelentkezések hozzájárulnak a feszültségleveze-
tésben és a testi, lelki egészség megőrzésében.
Programajánlónkban a kicsikre és nagyokra is egyaránt gondoltunk.
Ha esetleg lemaradt volna az élő bejelentkezésről, vagy csak újra megélné 
a pillanatot, visszatekintheti a videót.

Kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Targoncák nagy választékban eladóak, 
illetve bérelhetőek, dízel, gázos és elekt-
romos üzeműek, 1–4 T teherbírásúak. 
Lízinglehetőség 20% önerőtől! Targonca 
gumiabroncsok, targonca akkumulátorok, 
emelő villák nagy választékban, raktárról. 
Bővebb információ: www.targoncacom.
hu, 06-70/221-3652; 06-20/233-0174.

SZOLGÁLTATÁS

TŰZIFA eladó! Tölgy, cser, bükk, akác: 
27.000 Ft/m3. Tőke: 28.000 Ft/m3, ap-
rítva: 30.000 Ft/m3. Gallyfa: 21.000 Ft/
m3. A mennyiség erdei m3-ben értendő 
(1 m x 1 m x 1,7 m). 06-20/236-4178, 
06-30/967-9715. AA6346683

Redőnyök, szúnyoghálók garanciával. 
06-30/279-0958.

Eladó tűzifa! Csertölgy, bükk, akác 
méterben 27.000 Ft, tőkézve 29.000 
Ft, hasítva 30.000 Ft. Gally 21.000 Ft. A 
mennyiség erdei m3-ben értendő, 1 m x 
1 m x 1,7 m. 06-30/199-2509. AA6005461

Duguláselhárítás
falbontás nélkül 0–24-ig,

zsírtalanítás géppel,
hétvégén is, garanciával!
06-70/233-0673

Veszélyes, magas fák kivágását vállaljuk 
alpin-technikával, számlaképesen. Min-
den nap elérhetőek vagyunk: 06-20/214-
4398, www.fakivagasviktor.hu

Festőmunkát, festést, szigetelést, 
kőművesmunkákat, burkolást, parket-
tázást, teljes körű lakásfelújítást vállalok. 
06-70/368-8355.

Kúttisztítást, kútmélyítést, kútfertőtlení-
tést, kútásást és fakivágást vállalok (pl. 
fenyő, dió). 06-30/951-0378.
Gondoskodjon Ön is szerettei síremlé-
kéről! Régi, szennyezett műkő tisztítása, 
állagmegóvás, impregnálás. Ingyenes 
állapotfelmérést követően gyors és precíz 
munkavégzés. Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Telefon: 06-20/958-6484.
Duguláselhárítás falbontás nélkül 0–24-
ig. Hétvégén is. Tel.: 06-30/723-6890.

Asztalos és lakatos munkák. Telefon: 
06-20/317-9744.

Villanyszerelői munkát vállalok. Salgó-
tarján és környékén. Hívjon bizalommal. 
06-20/403-5504.
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Tavaszindító
óriási akciósorozat

Az akciós termékek nem vonhatóak össze, az akció május 31-ig tart!

Ha csütörtök akkor -10%
BEVÁSÁRLÓNAP!

a salgótarjáni Mester Iparcikk Szaküzletben!
Salgótarján, Rákóczi út 136.  Tel.: +36-32/310-119.

(A helyi járat buszpályaudvarral szemben.)

gépek

létrák,
állványok

-10%
-15%

-10%

engedménnyel!

Csavarok, bontatlan doboz esetén
Vágó-, tisztító- és gyémánt korongok,
körfűrészlapok -10%

-15%

(Ezen a napon minden 10.000 Ft nettó vásárlás fölött
10%-ot visszatérítünk!)

Salgótarján, Rákóczi úti üzletünkben, 
a legnagyobb választékban talál meg 
mindent, akár minőségi, ipari, akár bar-
kácskategóriában egyaránt.

Termékeinkből: ipari- és barkácsgépek, 
fémipari, faipari, kőművesszerszámok és 
tartozékok, kiegészítő alkatrészek széles 
körével várjuk vásárlóinkat.

Kiemelten jó áron kínálunk minden 
csavar terméket, továbbá talicskát, létrá-
kat, betonkeverőt, vasalatokat, pneuma-
tikai és csiszoló árukat, munkavédelmi 
termékeket. Mezőgazdasági gépeket, szer-
számokat, vegyi anyagokat, tartozékokat.

Állandó és változó akciókkal kedves-
kedünk vásárlóinknak.

Minden hónapban 3–4 terméket kíná-
lunk igen jó áron!

Minden csütörtökön bevásárlónapot 
tartunk, mely alkalmával 10.000 Ft nettó 
vásárlás fölött 10% kedvezményt adunk 
termékeinkből.

Házi vásárokkal és bemutatókkal se-
gítjük vevőinket a választásban.

Óriási árukészlettel és hatalmas válasz-
tékkal, nagyon jó árakkal, engedmények-
kel, szakszerű kiszolgálással, parkolóval 
várjuk vásárlóinkat!

Óriási választékkal,
folyamatos akciókkal várjuk

kedves vásárlóinkat!

Ha szerszám, gép, csavar kell,
akkor Mester Iparcikk!

Salgótarján, Rákóczi út 136.
Tel.: +36-32/310-119.

Teljes körű kiszolgálás, vásárlástól a lakásba szállításig!
Tárolási, raktározási lehetőség a nálunk vásárolt termékre!

KANAPÉ- és
sarokgarnitúra-vásár!
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Salgótarján, Budapesti út 36. (Lukoil benzinkút felett)
Nyitva: h.–p. 9.00–15.00, szo. 9.00–13.00. Várjuk érdeklődését telefonon is 06-30/740-5686.

89.900 Ft
119.900 Ft

195x150 cm, rugós kivitel.
120x195 cm-es fekvő felület.
Max. 70 kg terhelhetőség. 69.900 Ft

89.900 Ft

Lila sarok Fixes kivitel.

95.000 Ft
109.900 Ft

Aladin U alak

330x150x150 cm.
Fekvő felület 250x140 cm.

179.000 Ft
259.000 Ft

Többféle színben, rugós szerkezetű, 
kiemelőmechanikás, ágyneműtartós, 

200x100 cm, fekvő felület: 145x200 cm.

Zalán kanapé

Panel sarok

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet:
e-mail: diana.kaszas@elinmetal.hu

keresi legújabb munkatársait
azonnali belépéssel az alábbi munkakörbe:

Feltétel:
• többműszakos munkarend vállalása,
• rajzolvasási készség,
• önálló munkavégzés (programozás, gépbeállítás, gépkezelés).

Tevékenységi terület:
•  hegesztett, megmunkált motor- és generátorházak, 

ipari motorok, vasúti motorok, vízhűtésű, léghűtésű motorok, 
ipari hajtóművek, generátorházak, 
szélgenerátorházak megmunkálása/gyártása.

Amit kínálunk:
• cafeteria próbaidő után (nettó 20.000 Ft),
• munkába járás támogatása,
• versenyképes fizetés,
• mozgóbér rendszer.

Munkavégzés helye: 3078 Bátonyterenye, Köztársaság út 8.

CNC-karusszel esztergályos.

A kedvezmény kizárólag a hirdetes.nogradinfo.hu oldalon feladott apró- és keretes hirdetésekre érvényes!

Az online szerkesztőségünkben, interneten feladott
hirdetések árából visszavonásig 40%-ot elengedünk!

a Nógrád Megyei Szuperinfóban!

40%
KEDVEZMÉNY AKCIÓS áron!

PRÓBÁLJA KI
MOST!

Hirdetésfeladás ONLINE

hirdetes.nogradinfo.hu

• BÁRMIKOR  •  BÁRHONNAN  •  KÉNYELMESEN
•  GYORSAN  •  EGYSZERŰEN!

Szuperinfó az interneten: infonograd.hu/olvasosarok
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Önkiszolgáló autómosó.

Prémium autómosó
Kisterenyén és Somoson!

A legújabb német technológia!
8 programos magas nyomású mosó és további 

minőségi ápoló berendezések.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Megnyílt!!!

KISTERENYE, Madách út 4.
(Bejárat a Csentei út felől!) Coop üzlet mellett!

Win Door Zone Kft.

SOMOS, Somosi út 49.
(A régi benzinkútnál.)

MIKUSKA
TEMETKEZÉS

3078 Bátonyterenye, Honvéd út 15.
3100 Salgótarján, Füleki út 7.

06-32/350-571, 06-30/384-0967, 06-20/216-9980

ÜGYELET: 0–24 ÓRÁIG

Salgótarján, Rákóczi út 42.
Tel.: 06-32/431-939

06-30/963-7484
ablakos@digikabel.hu

AJTÓ-
ABLAK

Kandalló-,
vegyeskazán-, gáz-,

kondenzációs
kémények építése

BORI MIHÁLY
KÉMÉNYÉPÍTÉS

Telefon:
06-20/533-6565,
06-20/314-4209

Kőműves-, burkoló-, bádogos-, ácsmunkák,
hőszigetelés, egészségügyi festés, mázolás,

autóbeállók térkövezése, burkolása

06-70/427-0880, 06-70/705-6041

ALKOHOLMENTES BRIGÁD!
SZAKKÉPZETT MESTEREKTŐL.

A-tól Z-ig,
GARANCIÁVAL!

Koka TŰZIFA!
Cser, tölgy, bükk, akác
• méterben 27.000 Ft
• tőkézve 29.000 Ft
• hasítva 30.000 Ft
• gally 21.000 Ft
A mennyiség erdei m3-ben értendő, 

1 m x 1 m x 1,7 m.

AA
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06-30/199-2509

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük küldje el fényképes önéletrajzát

az oravecz@mikropakk.hu e-mail-címre.

A Mikropakk Kft. 28 éve működő, 100%-ban magyar tulajdonban 
lévő családi vállalkozás. Salgótarjáni fröccsöntő üzemünk

felvételt hirdet az alábbi pozíciókba:

ANYAGKEZELŐ
folyamatos, 12 órás műszakrendbe

KARBANTARTÓ
folyamatos, 12 órás műszakrendbe

OPERÁTOR
folyamatos, 6+2-es műszakrendbe

GÉPBEÁLLÍTÓ
folyamatos, 6+2-es műszakrendbe

Amit egységesen kínálunk:
• hosszú távú, biztos munkalehetőség a Mikropakk Kft. saját állományában,
• versenyképes juttatási csomag,
• lojalitásbónusz félévente,
• kiemelt műszakpótlék hétvégén,
• objektív teljesítménybérezési rendszer,
• teljes körű cafeteria-csomag (évi nettó 300.000 Ft),
• dolgozói ajánlási bónusz,
• vállalati üdülési lehetőség,
• kulturált munkakörnyezet, automatizált technológia.

Ha a munkafolyamatokkal, illetve az elvárásokkal kapcsolatban kérdése lenne,
kérem, keressen minket az alábbi telefonszámon: +36-30/311-8571.

terjesztőink
áldozatos munkáját!

KÖSZÖNJÜK

Igény szerint
statisztikai jelentések,

hitelkérelmek,
bértámogatások

előkészítését.

Vállalom kis- és közép-,
valamint

egyéni vállalkozások

teljes körű
könyvelését,

bérszámfejtését!

Godó Beatrix könyvelő
06-20/433-7701

Díjmentes felmérés!
ÚJ HELYEN! Salgótarján, Ruhagyári út 32.
Tel.:32/512-700, 20/545-4987, 20/543-9369, 20/354-6051
e-mail: nyilaszaro@fortbautherm.hu • www.fortbautherm.hu

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

Személyes egyeztetés után 
TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!!!
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Műanyag
nyílászárók!

5–7 légkamrás
profilok nagy kedvezménnyel

Díszpaneles 
bejárati ajtók
90.000 Ft-tól!

TŰZIFA

AA
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6718.500 Ft/erdei m3-től
(18,5 Ft/kg-tól) TÖLGY, BÜKK, GYERTYÁN 

KÖZVETLENÜL AZ ERDÉSZETTŐL!

06-70/432-6688További
információ:

Ajánlatkérés az alábbi elérhetőségeken:
+36-20/236-3747, +36-32/511-230

szigker@nogradkas.hu
Salgótarján, Nagymező út 11/A.

A SZIGETELÉSEK 
KERESKEDŐJE!
– Ingyenes felmérés, tanácsadás!
–  Hőszigetelő és vízszigetelő rendszerek 

folyamatosan készleten!

SZIGKER Bt.


