
N Ó G R Á D  M E G Y E  2020.  március  30. ,  XXXI/14.

ww
w.s

zep
adr

ian
-au

tos
isk

ola
.co

m

A1-B vel A1 A2 A B
ÁKÓ – – – – 106,90%

VSM „E” – – – – 39,02%
VSM „F” – – – – 46,10%

KK 30.000 Ft 86.400 Ft 86.400 Ft 116.400 Ft 193.370 Ft
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1325.000 Ft-os állami támogatás VISSZAIGÉNYELHETŐ!

Már automata váltós autón is!
AUTÓSISKOLA

Szép Adrián

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

urológus főorvos

Bejelentkezni:
06-30/922-6363

www.drkovacslaszlo.hu

A járványhelyzetre
való tekintettel

az április 11., 25.,
rendelés elmarad!

Koka TŰZIFA!
Akác tűzifa eladó!
• 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.
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06-30/199-2509

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

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

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)

CSIRKE VÁSÁR!
Napos és előnevelt csirke,

áprilistól tojójérce,
kacsa, liba is kapható!

SZÁLLÍTÁS MEGOLDHATÓ!
Ecséd, Bercsényi út 4., valamint Szél tanya.
06-30/327-9806, 06-30/963-9575

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!

A múlt héten nem tudtunk nyomtatott 
lapot készíteni, ezért elkészítettük az első 
Online Nógrád Megyei Szuperinfót! Ezt a 
Facebookon tudattuk olvasóinkkal.

Lehet, hogy szükségből ismét ehhez a 
formához kell nyúljunk. Keressen minket 
internetes elérhetőségeinken:

infonograd.hu/olvasósarok,
hirdetes.nogradinfo.hu,
és Facebook oldalainkon.

Előreláthatóan kéthetenként a szokásos 
módon megjelenünk, azonban ha hirdető-
inknek szüksége van rá, elkészítjük az online 
Szuperinfót, és minden lehetséges internetes 
csatornán közhírré tesszük.

Hisszük, tudjuk, hogy a helyi hírek, tör-
ténések azok, melyek mindennapi életünket 
befolyásolják, meghatározzák. Ebben a 
munkában számítunk az Önök megértő 
közreműködésére, együttműködésére.

Adjon hírt magáról!

Tisztelt Olvasóink, Hirdetőink!
Most is, e nehéz, ismeretlen helyzetben az 

a célunk, mint 30 éve minden héten – helyi, 
községi, városi, megyei információkat eljuttatni 
a közvetlen környezetünkben élő emberekhez. 

Óráról órára változik a lehetőségek köre. Mi 
is változtatunk. Kérjük Önt és minden partne-
rünket, hogy a személyes találkozások számát 
csökkentsük a minimálisra.

A személyes ügyfélfogadás a szerkesztőségünkben visszavonásig szünetel!
DOLGOZUNK!

ELÉRHETŐSÉGEINK:
9–16 óráig 06-70/329-7204, 06-30/278-1898

Hirdetések: 06-70/378-2472, 06-70/378-2478, 06-70/378-2480
E-mail: szuperinfo@chello.hu

Házunk
kertünk
otthonunk

melléklet
4–6. oldal
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INGATLAN

Salgótarjánban, a Beszterce-lakótelepen, 
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 álla-
potban eladó. 06-70/628-0513.
Német, holland partnereim részére keresek 
eladó családi házat, nyaralót. Telefon: 
06-30/282-9225.

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

Eladó Salgótarjánban, Művész-telepen, 50 m2 
kertes, bútorozott családi ház. Tehermentes, 
1 szobás, gázfűtéses, fürdőszobás, csator-
nahálózatra rákötve. Irányár: 3,7 M Ft. Érd.: 
06-30/566-4886.
Eger, Mikszáth K. utcában, belvároshoz 
közeli, 75 m2-es, 3 szobás, erkélyes, pano-
rámás lakás 18 m2 garázzsal eladó. Irányár: 
33.950.000 Ft. Érd.: 06-20/529-4010.
Salgótarjáni, belvárosi, 2 szobás, bútorozott 
lakás hosszú távra kiadó. Kaució szükséges! 
06-20/971-0510.
Eladó a Gorkij körúton, felújított, napfényes, 
erkélyes lakás kedvező áron. Érdeklődni: 
06-20/967-5944.
Eladó 2 szobás, összkomfortos, gázfű-
téses családi ház Karancsalján. Telefon: 
06-30/384-0659.
Bátonyban, a Rimay János úton, 1,5 szobás 
lakás kiadó 1 személynek vagy párnak. Érd.: 
06-50/116-9633.

ÜZLET

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

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

50 db beton kerítésoszlop eladó. Telefon: 
06-30/219-7373.
MAGÁNGYŰJTŐ hagyatékot, régiséget 
vásárol. 06-30/584-5285.

JÁRMŰ

Személygépkocsit, terepjárót, kishaszon-
gépjárművet keresünk megvételre évjárattól, 
állapottól függetlenül! 06-30/565-4638.
Vásárolnék VETERÁN autót, motort, kerék-
párt, alkatrészeket, szakirodalmat gyűjtemé-
nyembe. 06-30/912-9916.
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 kabinos, 
vonóhorgos, rendszeresen szervizelt. Érde-
mes megnézni. Irányár: 1.900.000 Ft + 27% 
áfa. Tel.: 06-30/350-0345.
Dacia Logan MCV 0.9 TCe Artic benzin, 90 
LE, 2019-es évjárat, fehér, új autó készletről, 
kombi kivitel, hosszanti tetősínnel, klímával, 
fedélzeti computer, elektromos tükör, elekt-
romos ablakemelő elől, rádió, bluetooth-os 
kihangosító, pótkerék. Alapár: 2.619.000 Ft. 
Kiállított modell listaára: 3.429.000 Ft. Tel.: 
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, vonóhorog, 
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 compu-
ter, elektromos tükör, elektromos ablakemelő 
elől/hátul, parkolóradar, tempomat, kulcs 
nélküli indítás, vonóhorog, kiváló esztétikai 
és műszaki állapotban. Irányár: 2.850.000 Ft. 
Tel.: 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. Irányár: 750.000 Ft. 
Tel.: 06-30/350-0345.
Renault Scenic 1.5 dCi Advantage dízel, 
110 LE, 2012-es évjárat, barnametál, 128 E 
km-rel, digitális kétzónás klímával, fedélzeti 
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.
Eladó Suzuki Swift 1.3 GL Sedan, 1998-as 
évjáratú. Km állás: 205.456 km. Gyári klímás. 
06-30/588-7106.

Magyar Vöröskereszt
Nógrád Megyei Szervezete

Salgótarján, Pásztó, Bátonyterenye terület
04. 06., hétfő 8–14-ig Vérellátó, Salgótarján, Füleki út 54.
04. 08., szerda 10–16-ig Vérellátó, Salgótarján, Füleki út 54.
04. 09., csütörtök 8–14-ig Vérellátó, Salgótarján, Füleki út 54.
04. 14., kedd 8–18-ig Vérellátó, Salgótarján, Füleki út 54.

VÉRADÓNAPOK

VEGYES

HAGYATÉK, régiség, limlom! Könyv, bútor, 
varrógép, autó–motor, alkatrészek, játékok... 
Bármi érdekelhet! 06-30/912-9916, E-mail: 
antiklimlom@gmail.com
Eladók: CENTRIFUGA 14.000, mosógép, 
porszívó, mikró. 06-20/237-5320.
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, ko-
módot, konyhaszekrényt, katona-, tulipános 
ládát, fatalicskát, tragacsot, gyalupadot, 
thonett széket, kemencelapátot, favillát, 
faszánkót, sílecet, dunnát. Mindenféle zo-
máncozott terméket: babakádat, zsírosbö-
dönt, lavórtartót, ipari lámpát, reklámtáblát, 
rádiót, faliórát, pénzt, borostyánt, kitüntetést, 
könyveket. VETERÁN AUTÓT–MOTORT, 
KERÉKPÁRT, ALKATRÉSZEKET. 06-30/565-
4638, 06-20/511-4209.
Gyűjtő régi motorokat felvásárol! Jawa, Sim-
son, MZ, Romet, Pannonia, Danuvia, Csepel 
stb., alkatrészeit. HÍVJON BIZALOMMAL! 
06-30/565-4638.
Régiség-, hagyatékfelvásárlás! Bádogteknőt, 
locsolókannát, fazekat, öntvény kályhát, ková-
csüllőt, kovácsoltvas kerítést, falikutat, varró-
gépet, légpuskát, bányász dolgokat, csengőt, 
kolompot, porcelánt, festményt. NÉPVISELETI 
RUHÁT, KÁZSMÉR KENDŐT, mindenféle 
háziszőttes vásznat, zsákot, tekercsvásznat, 
törülközőt, terítőt, játékot, diafilmet, diavetítőt, 
pedálos moszkvicsot, matchbox-okat, lemeza-
utót, bélyeggyűjteményt, hűtőt, fagyasztót, 
mosógépet, centrifugát, kályhát, masinát, 
gáztűzhelyet, ülőgarnitúrát, konyhabútort. 
BÁRMI ÉRDEKELHET! 06-30/565-4638, 
06-20/511-4209, SALGÓTARJÁN.
Újszerűen eladók: centrifuga, mosógép 
14.000, kombi hűtő, PB-gázpalackok, mik-
ró, olajsütő, (55-72) tv, fateknők, 30 l fazék, 
(15-25-50) üvegballonok, (5-10-15) fonott 
demizsonok, Fég gázkonvektor, fatüzelésű 
kályha, gáztűzhely, vasfúrik. 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.

Gyűjtő keres! Régi matchbox-okat, játéko-
kat, távirányítós autókat, lemezjátékokat 
és autókat, pedálos moszkvicsot. Tel.: 
06-70/418-2086.

Gyümölcsfák közvetlenül termelőtől! 
700–1.000 Ft. www.nothoffaiskola.hu Tel.: 
06-70/328-1909.
Cserépkályhák berakással eladóak. Átrakást 
is vállalok. 06-70/388-9815.

MÁR PÉNTEK ESTE OLVASHATJA!
www.infonograd.hu/olvasosarok

az infoVárosok tagja
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PROGRAMOK CÉGREGISZTER KÉPEK APRÓ NAPI MENÜK BLOGHÍREK

Olvasósarok

Menetrendek

Közmű elérhetőségek

Keressen minket a
   FACEBOOKON is!

TOVÁBBIAK

Hírek a nagyvilágból, helyi információk, napi menük, receptek,
Nógrád Megyei Szuperinfó, közmű elérhetőségek...
Folyamatosan frissülő tartalom,

Nincs ötlete,
hogy mi legyen a holnapi ebéd?
Van esetleg egy elképzelése, de az internet annyi 
lehetőséget feldobott egy bizonyos ételre, hogy 
már nem tudja, hogy melyik lehet a legjobb 
recept? Egyszerű, gyors, nagyon finom és ki-
próbált ételek elkészítéseinek leírását találja az 
Ízkollázsunkban! Receptek képekkel, praktikák, 
hagyományok, ünnepi ételek, újdonságok... 

• Az igazi krumplilaska
• Palóc mesék
• Palóc házak
• A palóc népviselet
• Palóc népdalok

Ízkollázs
Tudjon meg
többet
a palócokról!

  hogy tudja mi történik
                Nógrád
                    megyében!

TARJÁNI

VÁROSLAKÓ
KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN MAGAZIN

Előfizetés egyszerűen!
Letölthető előfizetői sablon.

4 lapszám csak 2.900 Ft!

www.tarjanivaroslakomagazin.hu

INGYENESEN olvasható lapszámok!
Telefonon, tableten, számítógépen.

Bárhol és bármikor!

A1-B vel A1 A2 A B
ÁKÓ – – – 112,40%

VSM „E” 43,59%
VSM „F” – – – 47,96%

KK 55.400 Ft 103.400 Ft 103.400 Ft 143.400 Ft 197.800 Ft

Távoktatásban!

Eladó kerekesszék és egyéb gyógyá-
szati kellékek, akár Szociális Otthon 
részére is. 06-30/269-6443
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

Figyelem, 
szezonvégi akció!

Barnaszén 
házhoz szállítva!

www.ormosszen.hu

Hazai barnaszén forgalmazása 
25 kg-os zsákokban, 

raklapra csomagoltan házhoz szállítva
közvetlenül a kitermelőtől! 

1 raklap (1 t) 40 db 25 kg-os kis zsákot tartalmaz
(A raklap nem bontható!)  

  (szállítási költséggel együtt) bruttó ára
n Raklapos diószén  39.370 Ft/tonna (39,37 Ft/kg)
n Raklapos borsószén 34.290 Ft/tonna (34,29 Ft/kg) 

Megrendelését a www.ormosszen.hu 
honlapon keresztül tudja leadni. 
Hazai szenet közvetlenül a bányától, 
Felsőnyárádról!
A fenti árak 2020. március 1-től április 30-ig érvényesek!

3100 Salgótarján, Fő tér 1.

ÉTEL-
KISZÁLLÍTÁS

Salgótarján
területén!

32/311-384

A fegyelmezettség életet ment!

1. Mindennemű érintkezést 
kerüljenek ismerőseikkel, 

rokonaikkal és munkatársaikkal. 
Családon kívül a testi érintés 
TILOS! Beszélgetések távolsága 
két méternél ne legyen rövidebb 
védőfelszerelés nélkül.

2. Mindenki tegyen meg min-
dent annak érdekében, hogy 

ha foglalkozása nem az elsődle-
ges fontosságú munkakör (élel-
miszervegyi áru boltok eladói, 
postai alkalmazottak, szociális 
és egészségügy, rendőrség, kato-
naság, katasztrófavédelem, stb.), 
hogy otthonról dolgozhasson. Ha 
ez nem megoldható, védőfelsze-
relés nélkül ne menjen dolgozni!

3. Ne használjanak tömeg-
közlekedést. Nagyon rit-

kán vásároljanak. Használjanak 
bankkártyát a készpénz helyett.

4. A közzétett számok csak 
irányadók: semmiféle kö-

zösségi rendezvényen ne vegye-
nek részt, a fertőzőképesség nem 
attól függ, hogy azon 100 vagy 
40 fő van-e jelen. Amennyiben a 
találkozások halaszthatatlanok, 
azokat tartsák szabad térben, 
megfelelő távolságra egymástól.

5. Ha teheti, hordjon maszkot 
a lakásból való kilépés-

kor, amennyiben emberekkel 
találkozni kényszerül. Házi ké-
szítésű maszkok viselése jobb 
a semminél, de hordása hamis 
biztonságérzetet okozhat, a spe-

cialis félálarcokhoz képest (FFP2 
FFP3, melyek jelenleg még nem 
elérhetők) csak csekély védelmet 
tudnak biztosítani. Mindenki 
szerezzen be gumikesztyűt, ha 
tud. Minden vásárlás, ügyintézés 
maszkban és gumikesztyűben 
történjen.

6. Az egészségügyi létesítmé-
nyeket messzire kerüljék el. 

Tünetek (láz, köhögés, torokfá-
jás, levertség, végtagfájdalmak, 
esetleg légszomj) jelentkezése 
esetén TELEFONON keressék 
háziorvosukat, aki rendelkezik a 
további teendőkről.

7. Senki ne menjen szent-
misére, istentiszteletre! A 

járvány terjedésének a közok-
tatási-köznevelési intézménye-
ken kívül az egyik legfontosabb 
gócpontjai a közösségi terek. 
Mindenki gyakorolja hitét ott-
hon. Kerüljék a bevásárlóköz-
pontokat!

8. Az otthonukban is szigorú 
rendszabályokat tartsanak 

be: hazajövetelkor első a kézmo-
sás és a felsőruházat levétele, ezt 
követheti minden más. Legyenek 
következetesek és a családtagok-
kal is tartassák be a szabályokat.

9. Fertőzött vagy fertőzésre 
gyanús tárgyak (pl. fertőzés-

gyanús betegtől átvett csomag, 
levél, eszköz) két napos szellőz-
tetése valószínűtlenné teszi az 
azokkal való járványterjesztést.

10. Az iskolák-óvodák bezá-
rása után, amennyiben 

gyermekük az utolsó óvodai-is-
kolai nap óta eltelt 6–8 (biz-
tonsági okokból 14) nap után 
tünetmentes, nem tekinthető 
fertőzőforrásnak, így a nagy-
szülőkkel való érintkezésének 
akadálya nincs! A gyermekek 
a nagyszülőknél kiváló helyen 
vannak, amennyiben szüleik a 
szabályokat betartják, és nem 
fertőzik meg őket.

11. Semmiféle közösségszer-
vezést, imacsoportot, 

gyermekek megőrzése céljából 
alakuló kezdeményezést ne tá-
mogassanak, azokon ne vegye-
nek részt, és gyermeküket ne 
helyezzék el ezeken a helyeken.

12. Személygépkocsival csak 
maszkot viselő ismerőse-

iket szállítsák, ha ez elkerülhetet-
len. A személygépkocsi nemcsak 
a személyek fizikai közelsége 
miatt veszélyes, hanem a kis, zárt 
tér miatt is.

13. Minél többet tartózkod-
janak szabad levegőn. 

Kertészkedjenek, kiránduljanak. 
De csak a családtagokkal!

14. A szabályok be nem 
tartása legyen a kritika 

tárgya, ne pedig annak betartása!

15. Az új típusú koronavírus 
által okozott betegség fi-

atal, egészséges emberekre nézve 
szokásos vírusfertőzésként zajlik 
le. A többnyire idős, krónikus 
betegségekben szenvedőkben 
pár nap alatt halálos is lehet.

LEGYENEK BÖLCSEK,
ÓVATOSAK

ÉS KÖVETKEZETESEK.
Dr. Darvai László

háziorvos

VÁLSÁGKEZELÉS A KORONAVÍRUS-FERTŐZÉS (COVID-19) IDEJÉN

A járványügyi helyzet új szakaszba érkezett. Dr. Darvai László há-
ziorvos, sok éves tapasztalata alapján osztja meg javaslatait olva-
sóinkkal, melyeket érdemes megszívlelni, betartani. A javaslatokat 
utasításként lenne célszerű kezelni, hiszen rövidesen a válságke-
zelés olyan szakaszába érkezik, ami – ha a fegyelmezettségünk és 
felelősségérzetünk nem javul – komoly korlátozó rendelkezések 
bevezetésével is járhat. Kérjük, szokjanak hozzá, hogy jelen hely-
zetben a fegyelmezettség ezrek életének a megmentésével járhat.
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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

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

06-30/925-6692
06-70/770-7640

ringarnyek@freemail.hu

Arany János úti üzletünket 
átmenetileg bezártuk,

megrendeléseiket
telefonon vagy e-mailben

várjuk!

www.jusztbau.hu
jusztbaukft@gmail.com

Ha építkezik, ha fázik,
csak egy telefon és a Juszt-Bau...!

Balassagyarmat
+36-35/500-638

Szécsény,
Bercsényi út 11. 16.

 32/370-339
 20/498-2333

Fürdőszobarészleg:
32/370-339

Balassagyarmat,
Kóvári út 11.

 35/500-135
 20/222-0727

Fürdőszobaszalon:
06-20/293-4133

Juszt-Bau Kft.
Építő- és tüzelőanyag

kereskedés

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 20% kedvezmény!*

20 év tapasztalat, szép kivitelezés.

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

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

MEZŐGAZDASÁGI BOLT
Salgótarján, Bányász út 5. (Volt ÁNTSZ mellett) Tel.: 06-32/414-371

Tekintse meg széles
áruválasztékunkat!

KISGÉPEK * SZERSZÁMOK, ESZKÖZÖK * LOCSOLÓBERENDEZÉSEK * MŰANYAG ÁRUK * NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK, 
ROVARÖLŐK, GYOMIRTÓK * VETŐMAGOK, VETŐGUMÓK * MŰTRÁGYÁK * PONTHEGESZTETT HÁLÓK, CSIRKEHÁLÓK
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Permetezők:

Fűkaszák Biorg tápoldat 1 l

Permetező

5 l

15 l

10 l

12 l

Általános, 
muskátli

Agrimotor
42 cm3

8.990 Ft

21.900 Ft-tól

6.300 Ft

9.600 Ft

490 Ft 7.500 Ft

39.990 Ft83.500–119.000 Ft

173 cm3

5,5 LE

Riwall
rotációs kapa
RPT 6060

Straus 16 l
4.990 Ft

Straus,
Riwall,
Alko,
MTD

12.900 Ft-tól

Elektromos
fűnyíró

1000–1500 W
FM 3310

Óriási homlokzati hőszigetelő rendszer akció 
              a SILVER TÜZÉPEN!

3100 Salgótarján, Rákóczi út 67–71. (A Tűzhelygyár és a „Kis MOL kút” között)
Házhoz szállítás: h.–p. 6.30–16.30-ig, szombaton 7.00–12.30-ig!

Nyitvatartás: hétfő–péntek 6.30–15.00-ig, szombat 7.00–12.30-ig.
E-mail: info@silvertuzep.hu     Tel.: 06-20/212-4626

Hatalmas készlet,
KEDVEZŐ ÁRAK,
házhoz szállítás!

Akció
a készlet erejéig!

06-70/388-9815

CSERÉPKÁLYHÁK,

A 
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tó
 cs

ak
 ill

us
ztr

ác
ió

!

újak
és bontottak,

berakással 
eladóak!

Átrakást
is vállalok!

Kandalló-,
vegyeskazán-, gáz-,

kondenzációs
kémények építése

BORI MIHÁLY
KÉMÉNYÉPÍTÉS

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

Házunk
kertünk
otthonunk

melléklet

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

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 Baumánia Kft.

2660 Balassagyarmat, Honti út 36. E-mail: mucs@dx.hu

Gyanta- és cementkötésű padlórendszerek:
epoxi, poliuretán rendszerek; önterülő, gyorskötésű,
gyorsszáradású, cementkötésű rendszerek

Betonmarás-csiszolás, felület-előkészítés.
Ragasztó- és festékmaradványok eltávolítása.

Juszt-Bau Kft.

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
87.000 Ft-tól!

Tudja Ön, milyen vezeték fut a falban?

NEM??? Ha alumínium,
ideje cserélni!

Élet-  és tűzveszélyes!
Ingyenes felmérés és árajánlat.

KISEBB JAVÍTÁSOK IS.
(Kapcsoló-, konnektor-, 
lámpacsere stb.)

TALAMÁR PÉTER
villanyszerelő mester

06-70/770-4164

LAPRUGÓ
javítás, ívelés!06-20/425-981

7

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

50,2 cm3

2,6 kW
3,5 LE

36,3 cm3

2,1 LE

27,2 cm3

0,9 LE

Max. vízszállítás 440 l/h
1,7 kW

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

MS 271
99.900 Ft

169.900 Ft

57.900 Ft

67.900 Ft

48.900 Ft

63.900 Ft

RE 100

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

           Várhatóan 2020. április 1-jétől
online is megvásárolhatja akciósan gépeinket! Megváltozott nyitvatartás: 2020. 03. 30-tól hétfőtől–szombatig 8.00–12.00-ig

Hirdetések:
06-70/378-2472, 06-70/378-2478, 06-70/378-2480
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ÉPÜLETFELÚJÍTÁS HŐ - HANG - VÍZSZIGETELÉS
TERVEZÉSE, SZAKÉRTÉSE GENERÁLKIVITELEZÉS

Alapítás éve: 1988

NÓGRÁD „kas” ÉPÜLETFELÚJÍTÓ ÉS SZIGETELŐ KFT.
Salgótarján, Nagymező út 11/A.

Telefon: 06-32/310-080, 06-20/345-5729 
E-mail: info@nogradkas.hu

GODÓ
GÁZKÉSZÜLÉK

SZERVIZ
Gázkészülékek beüzemelése

Javítása - Karbantartása
Fűtéskorszerűsítés

Tel./fax: 06-32/430-557,
+36-30/9359-205

KAR-GO ST Kft.

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.

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

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

AJTÓ-
ABLAK

Minden nap elérhetőek vagyunk:
06-20/214-4398-as számon.

www.fakivagasviktor.hu

VESZÉLYES, MAGAS FÁK KIVÁGÁSÁT
VÁLLALJUK ALPIN-TECHNIKÁVAL!

Épületgépész tervezés,
tanácsadás, műszaki szakértés, 

műszaki ellenőrzés

Épület termográfia – hőkamerás vizsgálatok
Épületek hőszigetelés vizsgálata

Épületenergetikai tanúsítvány készítés

Pipeline Épületgépész Tervező Kft., 3100 Salgótarján, Báthory út 4.
Tel./fax: +36-32/512-020, M: +36-30/953-8540 
E-mail: pipeline@pipeline.hu • www.pipeline.hu

SALGÓTARJÁN, Rákóczi út 184. • Tel: +36 (32) 423-040 
Nyitva tartásunkról érdeklődjön a www.diego.hu weboldalon.

www.diego.hu
LAMINÁLT PADLÓ SZŐNYEG VINYL PADLÓ FÜGGÖNY

FLABéLOS – A SAJÁT SZEMÉLYI EDZŐD
Komplex megoldás túlsúlyra, csontritkulásra, ízü-
leti fájdalomra, izomtömeg-növelésre, alakformá-
lásra. A jó kondíció elérésének a legkényelmesebb 
módja – mindezt egy eszközben!

Eladó a fotón látható FLABéLOS!
Ajánlom akár magánszemélyeknek,

akár edzőterem részére is!
Érdeklődni: 06-30/269-6443

EDDZ
otthon!

Házunk
kertünk
otthonunk

melléklet
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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 hirdetésfeladás: hirdetes.nogradinfo.hu
Nyomtatás: ICCE Zrt.

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

Terjeszti: Reklám Press Magyarország Kft.

SZOLGÁLTATÁS

TŰZIFA eladó! Tölgy, cser, bükk, akác: 
27.000 Ft/m3. Tőke: 28.000 Ft/m3, aprítva: 
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. Tel.: 
06-30/279-0958.

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

Minőségi munkát végző szakembert keres? 
Épületek, lakóterek szobafestését, mázolá-
sát, tapétázását, gipszkartonozását stb. válla-
lom. Keressen bizalommal: 06-70/610-6398.

Duguláselhárítás
falbontás nélkül 0–24-ig,

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

Duguláselhárítás falbontás nélkül 0–24-ig. 
Hétvégén is. Tel.: 06-30/723-6890.

Festőmunkát, festést, szigetelést, kőmű-
vesmunkákat, burkolást, parkettázást, 
teljes körű lakásfelújítást vállalok. Tel.: 
06-70/368-8355.

Veszek keverőtárcsás mosógépet, centrifu-
gát és mikrohullámú sütő javítását vállalom. 
Tel.: 06-20/517-5254.
Gondoskodjon Ön is szerettei síremlékéről! 
Régi, szennyezett műkő tisztítása, állagmeg-
óvás, impregnálás. Ingyenes állapotfelmérést 
követően gyors és precíz munkavégzés. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! Telefon: 
06-20/958-6484.
Tetőfedőmester vállal bádogos–ács munkát. 
Cseréplemez átrakás, cseréplécezés, csator-
nacsere, kisebb tetőjavítás anyaggal együtt 
is. Felmérés ingyenes. Azonnali kezdéssel. 
06-20/617-2137.
Melegaszfalt akció, valamint térkövezés, 
betonozás, kerítésépítés stb. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 06-70/432-4914.
Tetőfedő- bádogos-, ácsmunkát vállalok 
azonnali kezdéssel, cserepes lemezből, 
cserépből, zsindelyből. Lapostetőszigetelés. 
06-20/281-2547.
Garázsok, lapostető-szigetelését vállalom, 
hullámpalásat is, valamint kőművesmunkákat 
is. 06-20/572-6643.
Redőnyök, reluxák, napellenzők, légszige-
telés ajtóra–ablakra, zárak, biztonsági zárak 
készítése, javítása. 06-70/612-5042.
Kúttisztítást, kútmélyítést, kútfertőtlenítést, 
kútásást és fakivágást vállalok (pl. fenyő, 
dió). 06-30/951-0378.
Kőműves munkák, festés, burkolás, teljes-
körű felújítás, kertkapálás. Több éves tapasz-
talat, megbízható emberek! 06-20/433-3766, 
06-32/798-814.

ÁLLÁS

Targoncást és operátort keresünk Bátonyte-
renye melletti építőipari gyártó egységünkbe. 
Követelmény: targoncásvizsga, operátornak 
erős fizikum. Versenyképes bér és jutta-
tások. Fényképes önéletrajzokat várjuk a 
bt.allas.2020@gmail.com címre. (Caparol 
Hungária Kft.)
Szívesen dolgoznál egy megbízható cégnél, 
lendületes, fiatalos csapatban? Értesz a 
műanyag ablak beépítéséhez vagy leg-
alábbis tanulékony és szorgalmas vagy? 
Akkor nálunk a helyed! Hívj! 06-20/584-8332, 
06-20/458-9041. (Clionet Bt.)

Budapesti partnercégünkhöz keresünk 
gyakorlattal rendelkező, önállóan dolgozni 
tudó munkatársat izometriás csőszerelő 
műhelymunkára. (Saválló anyag.) 1 
műszak (9 óra), bejárás biztosított (cé-
ges busz). Fizetés: nettó 2.200 Ft/óra, 
havi 396.000 Ft. Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal: hello@wesolution.hu Tel.: 
06-20/341-6767 (Wesolution Kft.)

Ausztriai night klub keres pultos kolléganőt 
társalgási szintű németnyelv-tudással. 
06-043-660-291-4770, 0043-664-599-9695 
(Pabian&Partner)

Logisztikai központba keresünk ko-
missiózó, áruösszekészítő, érvényes 
targoncavezetői engedéllyel rendelkező 
munkatársakat. 2 műszak 8 órás mun-
kavégzés, túlóralehetőség adott. Tiszta, 
rendezett munkakörülmények. Hivatalos 
hosszú távú munkalehetőség. Bejárás 
Salgótarján és vonzáskörzetéből, és a 
21-es út mentén biztosított. Fizetés nettó 
220.000–370.000 Ft, valamint 22.000 
Ft nettó jelenléti bónusz. Jelentkezni 
hétköznap 8–15 óráig személyesen: 
Salgótarján, Fő tér 1., II. emelet, 3. ajtó /
régi Szmt Székház/ irodában, telefonon: 
06-70/904-6360 és 06-20/257-8993-as 
számon, e-mailen: munka135@gmail.com 
(Versus Impact s.r.o.)

Redőnyjavításban jártas, saját autóval, ön-
állóan dolgozó munkatársat keresek hosszú 
távra. 06-20/297-3510. (Károlyi Péter)
Kiemelkedően magas kereseti lehetőséggel 
Salgótarján területén, saját műhelyünkbe 
autószerelő munkatársat keresünk kisteher-
autók szervizelésére. Azonnali munkakezdés, 
hosszú távú, folyamatos, bejelentett munka. 
Elvárások: jogosítvány, szakmai tapasztalat, 
szakirányú végzettség. Fényképes önélet-
rajzokat az autoszereloallas@citromail.hu 
e-mail címre kérjük. (A. A. e. v.)
Az Ibaro Kft. pásztói sertéstelepe egészségőr, 
inszeminátor, állatgondozó és mosó munka-
társak jelentkezését várja. Bér megeggyezés 
szerint. Reggeli, ebéd biztositott. Érd.: 06/20-
257-3288, hétfőtől péntekig reggel 8–15 óráig.

ÁLLAT

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

Közép-ázsiai juhász kan, 9 hetes kutya eladó. 
06-30/377-6196.
Hízott- és pecsenyekacsa, liba, csirke élve, 
pucolva megrendelhető. 06-30/505-6249.

TÁRSKERESÉS

30 éves, salgótarjáni srác vagyok. Egy fiatal 
barátnőt keresek. 06-70/526-6810.

KÖZÉRDEKŰ

Felesleges, de még jó állapotban lévő búto-
rait, konyhai eszközeit, ami másnak hasznos 
lehet kiajánljuk vagy elszállítjuk. Tel.: 06-
20/406-1175. E-mail: csemse2015@gmail.
com Adományait leadhatja: 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, bútor-
szállítás, pakolás brigáddal. Tel.: 06-20/406-
1175. E-mail: csemse2015@gmail.com 
(Családokért Egyesület, St.)
Önbizalom, önismeret növelés, öngyógyítás, 
célelérés, anyagi biztonság, problémameg-
oldás, életpálya-építés, jövőkép, karmaol-
dás. Szolgáltatásaim, kiadványaim: www.
forditssorsot.hu Jelentkezz: 06-30/625-8537.
Az Éva Szépség Szalon (Salgótarján, Gor-
kij-lakótelep) minden kedves vendégének 
kellemes húsvéti ünnepeket kíván.

MÁRCIUS 30-án: ZALÁN 31-én: ÁRPÁD ÁPRILIS 1-jén: HUGÓ
2-án: ÁRON 3-én: BUDA, RICHÁRD 4-én: IZIDOR 5-én: VINCE

FACEBOOK
Maradj Otthon! Fesztivál –
https://www.facebook.com/events/209226760406914/
Több hazai fesztivál-, rendezvény- és programszervező, 
illetve televízió- és rádiócsatorna arra buzdítják a hazai 
fesztiválok, klubok legnépszerűbb fellépőit (zenészeket, 
popsztárokat, előadókat), hogy a koronavírus-járvány miatt 
létrejött helyzet által, a következő hetekben/hónapokban 
aktívan vegyenek részt a „Maradj Otthon! Fesztivál” kam-
pányában. Ez egy virtuális fesztivál, amely a Facebook 
közösségi oldalon arra ösztönzi a közönséget, hogy vegyék 
komolyan az előírásokat és maradjanak otthon! A szervezők 
száznál is több zenekart, előadót kért fel arra, hogy a közös 
cél érdekében, a saját felületeiken rendszeresen nyilvánul-
janak meg posztokkal, filmekkel, közönségtalálkozókkal. 
Ezeket a bejelentkezéseket a „Maradj Otthon! Fesztivál” 
Facebook oldalán is követhetik összegyűjtve a rajongók. 
Ugyanez az oldal figyelemmel kíséri és ajánlja azokat a 

házi koncerteket, amelyeket az előadók otthonról, stúdióból 
közvetítenek, ezzel elviselhetőbbé téve a bezártságot.
Élő közvetítések koronavírus idején –
https://www.facebook.com/groups/elokozvetitesek/
Csoporttal a kultúráért! Ha személyesen nem is, de a di-
gitális eszközök, az internet, illetve egy Facebook csoport 
segítségével élő közvetítéseket követhetnek figyelemmel 
azok a személyek, akik regisztrálva vannak a közösségi 
oldalon és csatlakoznak az „Élő közvetítések koronavírus 
idején” nevű csoporthoz. A csoport azért jött létre, hogy egy 
helyre gyűjthessék és tehessék közzé a különféle hazai és 
külföldi közvetítéseket, valamint archív anyagokat. A cso-
port célja az, hogy a megosztott események/előadások/
koncertek stb. segítsék átvészelni a magányos napokat, 
egymást segítve juthassanak a csatlakozók kultúrához, 
szórakozáshoz, sporthoz stb. a „szabadságmegvonás” 
napjaiban – és igény szerint utána is.

Rovatszerkesztő: Uzelmann Aliz

Programajánló

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

A programok változásáért felelősséget nem vállalunk!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egysze-
rűsítette az egyedi azonosítószámok igénylését, 
amire az egyedi adóügyek telefonos intézéséhez 
van szükség az Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző 
Rendszerben (ÜCC). Az ügyfélazonosító szám 
legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöl-
tő Alkalmazással (ONYA) igényelhető a TEL 
nyomtatványon.

Az ügyfélszolgálatok felkeresése helyett 
bizonyos adóügyeket egyszerűen, egy tele-
fonhívással is el lehet intézni. Az ügyfélkapu 
mellett ez szintén egy kényelmes, gyors és 
biztonságos ügyintézési lehetőség. A telefo-
nos ügyintézéshez mindössze ügyfélazonosító 
szám (PIN kód) vagy részleges kódú telefonos 
azonosítás szükséges. További előnye, hogy 
így a NAV munkatársa közvetlenül segíthet 
az ügyfeleknek személyes találkozás nélkül is.  

A telefonos ügyintéző rendszerben többek 
között javítható a papíron is benyújtható 
bevallás, kérhető adó- és jövedelemigazolás, 
adónemek közötti átvezetés, be lehet jelenteni 
levelezési címet és az egészségügyi szolgáltatási 
járulék fizetésére is be lehet jelentkezni. Egyedi 

tájékoztatás kérhető az adószámla-egyenleg-
ről, illetve az érintettek meggyőződhetnek az 
ellenőrzés tényéről és minősítésükkel kapcso-
latban is érdeklődhetnek.

A telefonos ügyintéző rendszer hétfőtől 
csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, pénteken 
8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig ingyenesen 
hívható a 06-80/20-21-22-es telefonszámon.   

Az online nyomtatványkitöltő használatá-
hoz csupán ügyfélkapu-regisztráció szükséges. 
A szolgáltatás a https://onya.nav.gov.hu linken 
érhető el, ahol belépéskor az ügyfélkapus 
azonosító adatok megadása után a telefonos 
ügyintézési kérelem az Új nyomtatvány/Kérel-
mek/TEL adatlap kiválasztásával és kitöltésé-
vel indítható el. Természetesen az alkalmazás 
mobil eszközön is működik.

A kérelmek alapján a NAV a következő 
napon megküldi az ügyfél KÜNY-tárhelyére a 
telefonos ügyintézési azonosításhoz szükséges 
PIN-kódot.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

EGYSZERŰSÍTÉS A TELEFONOS ÜGYINTÉZÉSBEN
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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

Információk a megyéből: minden héten Nógrád Megyei Szuperinfó!

A SALGÓ VAGYON Kft.

Postacím: 3104 Salgótarján, Park út 12.
E-mail cím: salgovagyon@svagyon.hu,
 titkarsag@svagyon.hu
Központi telefonszám:
 06-32/700-108, 06-32/521-340 (titkárság)
Távhő ügyfélszolgálat: 06-32/511-166
Távhő ügyelet: 06-32/520-222, 06-20/669-7647

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET,
hogy a COVID-19 vírus terjedése kapcsán

meghirdetett vészhelyzetre tekintettel
2020. március 16., hétfőtől határozatlan ideig

a VAGYONKEZELÉSI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PÉNZTÁR,
valamint a SZERZŐDÉSKÖTÉS

SZÜNETEL!

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
Méhes András ügyvezető igazgató

Salgó Vagyon Kft.

Ügyeiket az alábbi elérhetőségeinken intézhetik:

A SALGÓ VAGYON Kft.

Postacím: 3104 Salgótarján, Park út 12.
E-mail cím: ugyfelszolg@svagyon.hu 
Web: www.svagyon.hu (online bejelentés)
Távhő ügyfélszolgálat:
 06-32/700-108/220 vagy 240 vagy 241 mellék
 06-32/511-166, 06-20/426-6436
 06-20/669-7639
Távhő ügyelet: 06-32/520-222, 06-20/669-7647

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET,
hogy a COVID-19 vírus terjedése kapcsán

meghirdetett vészhelyzetre tekintettel
2020. március 16., hétfőtől határozatlan ideig

a TÁVHŐ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, valamint PÉNZTÁR

SZÜNETEL!

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
Méhes András ügyvezető igazgató

Salgó Vagyon Kft.

Ügyeiket az alábbi elérhetőségeinken intézhetik:

Megnyitottunk!
Nord wash

KÉZI
AUTÓMOSÓ

Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 18.

Nyitva: h.–p. 6–22,
szo.–v. 7–22

Salgótarján, Budapesti út 36. (Lukoil benzinkút felett)

Raktárkészletről
azonnal elvihető

ÓRIÁSI
választékkal várjuk

vásárlóinkat!

Nyitvatartásunk: 9.00–15.00 óráig
a kormányrendelet változásáig!

Kérem érdeklődjön nyitvatartásunkról: 06-30/740-5686
Szekrénysorok, elemesbútorok, ülő- és fekvőbútorok, matracok, kisbútorok.

Konyhák: standard és elemes összeállításban és akár EGYEDI méretben.

www.harmoniabutor.hu        Várjuk ÖNT szeretettel!

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


